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   سخن مدیر مس�ول و سردبیر     

کـــه علـــم بـــا ســـرعت سرســـام آوری در حـــال رشـــد و توســـعه  در جهانـــی 
ـــی  ـــرای تعال کشـــورهای مختلـــف جهـــان، تمـــام نیروهـــای خـــود را ب بـــوده و 
ــد؛ جـــای  کرده انـ ــود بســـیج  ــادی، علمـــی، فرهنگـــی و اجتماعـــی خـ اقتصـ
کشـــورمان بـــه بهانه هـــای مختلـــف ســـنگ انداز توســـعه  تأســـف اســـت در 

علمـــی و فرهنگـــی همدیگـــر باشـــیم.
چـــرا بعضی هـــا فکـــر می کننـــد تخریـــب دولـــت خدمـــت بـــه نظـــام اســـت؟ مگـــر نـــه اینکـــه مـــا 
همـــه درس آموختـــه مکتـــب حضـــرت سیدالشـــهدا )ع( و فدائیـــان ائمـــه اطهـــار و از مخلصـــان 
ـــاد  ـــت، اتح ـــرد دول ـــه عملک ـــری ب ـــه ایرادگی ـــا بهان ـــا ب ـــی بعضی ه ـــتیم؟ وقت ـــل )ره( هس ـــام راح ام
ج از مرزهـــای  ـــد بداننـــد در خـــار ـــد، بای گرفته ان ـــا ندانســـته هـــدف  ـــی اســـامی مان را دانســـته ی مل
کمیـــن نشســـته اند.  کافـــران مترصـــد و در  ج از مرزهـــای اســـام،  ایـــران، دشـــمنان و در خـــار
بـــدون تردیـــد، تخریـــب و ســـیاه نمایـــی عملکـــرد دولـــت به ویـــژه در حـــوزه ســـامت، ثمـــره ای 
کـــه بخـــش  ـــت  ـــز اتحـــاد مـــردم و دول ـــه پزشـــکان وپرســـتاران و نی جـــز آســـیب اعتمـــاد بیمـــاران ب

ــام، علی الخصـــوص در ســـطح بین المللـــی اســـت نخواهـــد داشـــت.  عمـــده نظـ
ـــر از  کـــه عاقل تـــر و فهیم ت هرچنـــد هـــم بیمـــاران و هـــم مـــردم ایـــن مرزوبـــوم بارهـــا نشـــان داده انـــد 
کـــه فریـــب ســـیاه نمایـــی قشـــرمحدودی از معانـــدان داخلـــی و خارجـــی دولـــت و نظـــام  آن  هســـتند 

مقـــدس جمهـــوری اســـامی ایـــران را بخورنـــد؛ حماســـه نهـــم دی مـــاه ســـندی بـــر ایـــن ادعاســـت.
 دکتر سید جمال حسینی اقدم / دی ماه ۱۳۹۶

گردهمایـــی مدیـــران شـــبکه  گیـــر در ســـال۹۶ • شـــصت وچهارمیـــن  گـــروه بیماری هـــای غیروا بازدیـــد اســـتاندار از مرکـــز دیالیـــز  • دومیـــن نشســـت فصلـــی 
کارگاه آموزشـــی ســـازمان  های  ـــد خانـــم ۶۳ســـاله مرگ مغـــزی •  کبــ کلیه هـــا، قلـــب و  ـــداء  ـــا اهـ هـــای بهداشـــت و درمـــان • نجـــات از مـــرگ چنـــد هم وطـــن ب
کمپیـــن مقابلـــه بـــا چاقـــی در اســـکو 	 گـــزارش جلســـه هـــم اندیشـــی  مـــردم نهـــاد ســـامت • ســـمینار برنامـــه جامـــع مخاطـــرات • برگـــزاری جلســـه توجیهـــی 
ـــز  ـــه تبری کشـــور ب ـــرکل مجمـــع خیریـــن ســـامت  ـــر شـــهریاری دبی ـــزارش ســـفر دکت ـــترود 	 گ ـــین)ع( هشــــــــ ـــام حســــــ ـــه بیمارســـتان ام و مجمـــع موسســـه خیری
گـــزارش برنامه هـــای بزرگداشـــت روز دانشـــجو 	 برگـــزاری مراســـم تکریـــم  •شفاف ســـازی امـــور دانشـــگاه  از زبـــان رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز • 
ـــز •... ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــه دانش ـــجویان نمون ـــل از دانش ـــن تجلی ـــمین آیی ـــت و شش ـــگاه • بیس ـــات دانش ـــاوری اطاع ـــار و فن ـــر آم ـــه ی مدی و معارف



بازدید استاندار از مرکز دیالیز
گـــزارش روابـــط عمومـــی  دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، اســـتاندار آذربایجان شـــرقی بـــه همـــراه رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی بـــا حضـــور در مرکـــز دیالیـــز مرکـــز آموزشـــی  بـــه 
درمانـــی امام رضـــا)ع( تبریـــز ضمـــن بازدیـــد از از بخشـــهای دیالیـــز امیـــد، احســـان، بخـــش پیونـــد، بخـــش ICU۵ و اتـــاق عمـــل پیونـــد، از بیمـــاران بســـتری در ایـــن مرکـــز 
گرفتنـــد. دکتـــر صومـــی رئیـــس دانشـــگاه علوم پزشـــکی  کـــرد و در جریـــان رونـــد درمـــان بیمـــاران دیالیـــزی مرکـــز و نحـــوه ارائـــه خدمـــات درمانـــی بـــه ایـــن بیمـــاران قـــرار  عیـــادت 
گـــزارش مبســـوطی در خصـــوص چگونگـــی مشـــارکت دانشـــگاه و خیریـــن عزیـــز آقایـــان نوبـــری و مردانـــی آذر در ســـاخت، تجهیـــز و بهره بـــرداری ایـــن ســـاختمان ارائـــه نمـــود.

ماهنامه ندای سالمت    شماره چهاردهم - دی ماه 21396



اخذ مجوز دوره فلوشیپ بیهوشی قلب در آینده نزدیک
گفـــت: بـــه منظـــور اخـــذ مجـــوز  گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، دکتـــر ســـهراب نگارگـــر رئیـــس بخـــش بیهوشـــی و مراقبـــت هـــای ویـــژه مرکـــز قلـــب شـــهید مدنـــی  بـــه 
کشـــور از بخـــش هـــای بیهوشـــی و آی ســـی یـــو و تجهیـــزات مرکـــز آموزشـــی درمانـــی شـــهید مدنـــی  پذیـــرش فلوشـــیپ بیهوشـــی قلـــب، هیئتـــی از وزارت بهداشـــت و درمـــان 
کامـــل تجهیـــزات مرتبـــط، در آینـــده ای نزدیـــک مجـــوز پذیـــرش دوره فلوشـــیپ بیهوشـــی قلـــب بـــرای ایـــن مرکـــز صـــادر و اجرایـــی  کـــه پـــس از تهیـــه  کردنـــد  تبریـــز بازدیـــد 
کوکاردیوگرافـــی،  گـــردد. شـــایان ذکـــر اســـت مرکـــز آموزشـــی درمانـــی قلـــب و عـــروق شـــهید مدنـــی تبریـــز پیـــش از ایـــن مجوزهـــای اخـــذ دوره فلوشـــیپی در رشـــته هـــای ا

ـــودکان را اخـــذ نمـــوده اســـت. ک ـــب  اینترونشـــن و قل

شصت وچهارمین گردهمایی مدیران 
شبکه های بهداشت و درمان

ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گـ ــه  ب
علوم پزشکی تبریز در شصت وچهارمین 
معاونــت  مقــام  قائــم  کــه  گردهمایــی 
بهداشت دانشگاه، معاون اجرایی مرکز 
ــای  ــران گروه ه ــتان و مدی ــت اس بهداش
کارشناســی نیــز حضــور داشــتند، دکتــر 
درســتی معــاون بهداشــت دانشــگاه و 
رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان ضمــن 
عــرض خیــر مقــدم و بیــان چالشــهای 
جهــت  تــاش  بــه  موجــود  وضعیــت 
ــرد فراینـــــــــــدها  ــاء و بهبـــود عملکــ ارتقـــ

تاکیــد نمودنــد. 
ح  گفتنـــی اســـت ســـایر مطالـــب مطـــر

ــوده اســـت: ــر بـ ــرار زیـ ــه قـ ــده بـ شـ
در  شهرســـتان ها  عملکـــرد  کـــری:  ذا

اجـــرای ســـامانه ســـیب
اجــرای  وضعیــت  شــعرباف:  دکتــر 
اجرایــی چالش هــای  و  خطرســنجی 
کارآمـــوز: بیـــان اصـــول و نـــکات  دکتـــر 
ـــترش  گســــ ـــدهای  ـــروری در فراینـــــ ضـــ
)آمـــوزش بهـــورزی، تجهیـــزات، نیـــروی 

گســـترش( انســـانی و طـــرح 
گــزارش  زاده:  حســن  دکتــر  قــای  آ

)HMC( ســامت  پایــش  مرکــز 
اصــل رحیمــی: مــروری برفرایندهــای 

ســامت روان

از  گردهمایـــی  ایـــن  در  نهایـــت  در 
خدمـــات ۳۰ ســـاله و صادقانـــه دکتـــر 
حســـن جهان بیـــن دبیـــر اجرایـــی ایـــن 
گردهمایـــی کـــه در آســـتانه بازنشســـتگی 

قـــرار داشـــتند توســـط معـــاون بهداشـــت 
هـــای  شـــبکه  مدیـــران  و  دانشـــگاه 
بهداشـــت و درمـــان تقدیـــر و تجلیـــل بـــه 

ــد. عمـــل آمـ

دومین نشست فصلی گروه بیماری های غیرواگیر در سال96
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،  بــه 
دکتر شــعربافی رئیس گروه کارشناســان 
گیــــر مرکــز بهداشــت  بیماری هــای غیروا
بــه  خیر مقــدم  عــرض  ضمــن  اســتان 
جلســه،  اهــداف  تبییــن  و  مدعویــن 
وضعیــت کیفی دســتیابی و مقایســه ای 
شــاخص هــای ادغــام بیمــاری هــای 
گیر در نظام شــبکه و دستورالعمل  غیروا
هــای  لیســت  چــک  تکمیــل  علمــی 
پایــش بهــورز، مراقب ســامت و پزشــک 

را ارائــه نمودنــد.
گفتنی است در این نشست کارشناسان 
بیمــاری هــای غیرواگیــر مرکــز بهداشــت 
و  برنامه هــا  ذیــل،  ترتیــب  بــه  اســتان 
نمــوده  ارائــه  را  مربوطــه  فرایندهــای 
کارشناســان  ســواالت  بــه  نهایــت  در  و 

شــد.  داده  پاســخ  شهرســتان ها 
دکتــر یگانــه در مــورد ســرطان کولورکتال 
و فــرم جمع بنــدی کمــی و کیفــی تعــداد 
تســت فیت هــای مربــوط بــه بررســی 
این ســرطان و مســیرهای دســتیابی به 
شــاخص های مربــوط بــه غربال گــری 
نظــام  در  شــده  ادغــام  ســرطان های 
کولورکتــال، پســتان و  شــبکه )ســرطان 

ســرویکس( مطالبــی را ارائــه نمودنــد.
همچنیـــن عبدالهـــی در مـــورد موضـــوع 
پنجـــم  برنامـــه  قانـــون   ۳۷ مـــاده 
توســـعه تحـــت عنـــوان منـــع تبلیغـــات 
آسیب رســـان  غذایـــی  محصـــوالت 
بـــه ســـامت و قوانیـــن مرتبـــط بـــا آن 
در  هـــا  شهرســـتان  وظایـــف  ح  شـــر و 
فعالســـازی کمیتـــه مربوطه، گزارشـــی از 

اقدامـــات دبیرخانـــه مـــاده ۳۷ در مرکـــز 
گیـــر  غیروا هـــای  بیمـــاری  مدیریـــت 
کـــه  اقداماتـــی  و  بهداشـــت  وزارت 
کمپیـــن اطـــاع رســـانی  تحـــت عنـــوان 
گاهـــی بخشـــی و نحـــوه تکمیـــل  آ و 
ثبـــت  اســـتاندارد  فـــرم  هـــای  گزینـــه 
کـــز بهداشـــتی  مـــوارد ســـرطانی در مرا
کـــر  درمانـــی شـــهری- روســـتای و مرا
کلیـــه بیمارســـتان  آموزشـــی درمانـــی 
مـــورد  در  پاشـــا  و  اســـتان  هـــای 
شـــاخص  بـــه  دســـتیابی  مســـیرهای 
گـــزارش وضعیـــت  هـــای خطرســـنجی، 
ــنجی  ــه خطرسـ ــرای برنامـ ــود اجـ موجـ
فشـــار  مراقبـــت  و  هـــا  شهرســـتان  در 
ـــت  ـــی در مـــورد مراقب ـــون و دکترطالب خ
 )PKU(کتونـــوری و ثبـــت مـــوارد فنیـــل 

تیروئیـــدی  مـــادرزادی  کـــم کاری  و 
)هیپوتیروئیـــدی( و  هایپرلیپیدمی( و 
دکترســـلطانی در مـــورد برنامـــه ارزیابـــی 
وضعیـــت  تعییـــن  و  بدنـــی  فعالیـــت 
نظـــر  از  پوشـــش  تحـــت  جمعیـــت 
تحـــرک بدنـــی و وضعیـــت شـــاخص 
دیابـــت،  برنامـــه  در  موجـــود  هـــای 

مطالبـــی را ارائـــه نمودنـــد.
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نجات از مرگ 
چند هم وطن با 
اهـداء کلیه ها، 
قلب و کبــد 
خانم 6۳ساله 

مرگ مغزی
ــت  ــه عل ــه ب ک ــاله  ــم ۶۳ س ــار خان بیم
آموزشــی  مرکــز  در  مغــزی  ســکته 
درمانــی امــام رضــا)ع( تبریــز بســتری 
ــا  شــده بــود بــه دنبــال مــرگ مغــزی ب
اهــدا  جهــت  اش  خانــواده  رضایــت 
کلیــه هــا، قلــب و  اعضــاء بدنــش ) 
کبــد (، جــان چنــد تــن از هموطنــان 
عزیــز را از مــرگ حتمــی نجــات داد.
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  بــه 
کلیه هــای ایــن بیمــار، بــه دو بیمــار 
نارســائی کلیــه) خانم و آقــا( که مدتها 
پیونــد  منتظــر  و  شــدند  مــی  دیالیــز 
بودنــد، توســط تیــم پیونــد مرکــز بــه 
سرپرســتی پروفســور زمــردی در ایــن 
ــه گفتــه  ــا ب ــد زده شــدند بن ــز پیون مرک
دکتــر زمــردی، نتایــج بســیار رضایــت 

می باشــد. بخــش 
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عیادت شبانه معاون درمان 
دانشگاه از بیماران دریافت کننده 
کلیه از بانوی 6۲ساله مرگ مغزی

معــاون درمــان دانشــگاه ازنیمــه شــب پنجشــنبه تــا بامــداد جمعــه، 
کلیــه از بانــوی ۶۲ ســاله مــرگ  کننــده  ــر بالیــن بیمــاران دریافــت  ب
مغــزی، حاضــر شــده و ضمــن عیــادت ایشــان، جویــای وضعیــت 

درمانــی آنهــا شــد.

بــر اســاس گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکتر 
ــش،  ــدی دو روز پی ــای پیون ــدگان اعض گیرن ــات از  ــی در ماق پورفتح
کلیــه اهدایــی  گیرنــده  کــرد: خوشــبختانه هــر دو نفــر از بیمــاران  اعــام 
بــا حــال عمومــی خــوب در بخش پیوند بســتری هســتند. خاطرنشــان 
کــدام از ایــن دو بیمــار، روز چهارشــنبه، دربخــش پیونــد  کنــد هــر  مــی 
مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا)ع( تبریــز، طــی عمــل جراحــی پیونــد 

کردنــد. کلیــه دریافــت  کلیــه، از یــک بیمــار مــرگ مغــزی یــک 
کمیتــه ارتقــاء  در ادامــه دکتــر پورفتحــی جهــت پیگیــری مصوبــات 
و  دانشــگاه  درمانــی  آموزشــی  کــز  مرا اورژانســی  خدمــات  کیفیــت 
ــاران از  ــه بیم ــی ب ــات درمان ــه خدم ــوه ارائ ــه نح ــیدگی ب ــی رس بررس

کــرد. اورژانــس مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا)ع( نیــز بازدیــد 
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هر روز هفته در دانشگاه علوم پزشکی روز کاری  است

پنج شنبه/14دی ماه1۳96
حضور صمیمی در جمع همکاران شبکه �
حضور در بیمارستان فاطمیه شبستر و اطاع از روند خدمت رسانی به بیماران اورژانس و بستری �
بازدید از پروژه های در حال احداث شبستر �
حضور در شهر خامنه و بازدید از پروژه ی دانشگاه علوم پزشکی تبریز �
کید بر تسریع در روند ساخت پروژه � کار شهر شرفخانه، نظارت بر پیشرفت و تا بازدید از پروژه در حال احداث ساختمان مرکز سامت محیط 
بازدید از پروژه در حال ساخت خانه بهداشت جدید روستای علیشاه �

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه  بـــه 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز، دکتـــر صومـــی 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  رئیـــس 
تبریـــزدر مـــورد خانـــه بهداشـــت جدیـــد 
گفـــت : ســـاختمان  روســـتای علیشـــاه 
دیالیـــز شبســـتر توســـط خیـــر محتـــرم 
ــا دارد  ــر زیربنـ ــود ۵۰۰ متـ ــاخته میشـ سـ
و بـــرآورد هزینـــه آن معـــادل ۸میلیـــارد 
ریـــال اســـت پـــروژه در مرحلـــه تکمیـــل 

و  اســـت  تاسیســـات  و  کاری  نـــازک 
بـــزودی بـــه اتمـــام خواهـــد رســـید.

بهداشـــت  ســـاختمان  مـــورد  در  وی 
بـــا  ســـاختمان  ایـــن  گفـــت:  علیشـــاه 
بـــا هزینـــه  زیربنـــای ۱۶۰۰مترمربـــع و 
بـــا  و  ریـــال  ۲۵میلیـــارد  معـــادل  ای 
مشـــارکت دانشـــگاه و شـــورای روســـتای 
علیشـــاه احـــداث مـــی شـــود و عملیـــات 
اجرایـــی آن از ســـال ۹۵ شـــروع شـــده 

اســـت و بـــه لطـــف خـــدا ســـه ماهـــه 
ــد. ــی رسـ ــرداری مـ ــره بـ ــه بهـ اول ۹۷ بـ
ـــز  ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــس دانش رئی
در مـــورد پـــروژه در حـــال ســـاخت در شـــهر 
شـــرفخانه نیـــز بـــه مشـــارکت خیریـــن 
افـــزود:  و  کـــرد  اشـــاره  آن  ســـاخت  در 
مرکـــز تحقیقاتـــی و پژوهشـــی شـــرفخانه 
توســـط خیـــر محتـــرم احـــداث می شـــود 
ــا  ــع زیربنـ ــاختمان ۲۰۰۰مترمربـ ــن سـ ایـ

داشـــته و هزینـــه احـــداث آن ۳۰ میلیـــارد 
ریـــال بـــرآورد شـــده اســـت و عملیـــات 
شـــروع   ۹۶ تابســـتان  از  آن  اجرایـــی 
شـــده و در مرحلـــه اســـکلت اســـت و بـــه 
لطـــف خـــدا اواخـــر ســـال ۹۷ بـــه اتمـــام 
مـــی رســـد. همچنیـــن اضافـــه مـــی نمایـــد 
رئیـــس دانشـــگاه روز پنجشـــنبه پـــس از 
ــگاه و  ــه در دانشـ ــد جلسـ ــور در چنـ حضـ

اســـتانداری راهـــی شبســـتر شـــد.

جمعه/15دی ماه1۳96
کاری اســـت.  اینجـــا پنجشـــنبه و جمعـــه و شـــنبه نداریـــم. هرروزهفتـــه، روز 
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــت. رئیـــس دانشـ ــز اسـ ــکی تبریـ ــگاه علوم  پزشـ ــا دانشـ اینجـ
از پروژه هـــای  پـــرکار در روز پنجشـــنبه، روز جمعـــه  یـــک روز  از   پـــس  تبریـــز  
روابـــط  گـــزارش  بازدیدکرد.بنابـــه  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  عمرانـــی 
از بازدیـــد از  پـــس  عمـــــــومی دانشــــــــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، دکترصومـــی 
اعضـــای  و  همکاران،دانشـــجویان  بـــا  دانشـــــــــگاه  عمرانــــــــی  پروژه هـــــــاى 
محمدحســـین  دکتـــر  گـــزارش،  همیـــن  دیدارکرد.براســـاس  علمـــی  هیئـــت 
صومـــی همـــراه بـــا دکترخسروشـــاهی رئیـــس شـــبکه بهداشـــت و درمـــان تبریـــز و 
ـــگاه  ـــی دانش ـــای عمران ـــروژه ه ـــگاه از پ ـــی دانش ـــور فن ـــر ام ـــی مدی ـــدس صالح مهن
کـــز بهداشـــت در حـــال احـــداث  کـــرد. بازدیـــد از مرا علـــوم پزشـــکی تبریـــز بازدیـــد 
باغمیشـــه  و  نصـــر  راســـته کوچه،  مـــرزداران،  قطـــران،  فاطمـــی،  ســـتارخان، 
کارى  کار روز تعطیـــل رئیـــس دانشـــگاه قرارداشـــت. ادامـــه برنامـــه  دردســـتور 
ح بـــود: رئیـــس دانشـــگاه علوم پزشـــــــــکی در روز جمعـــه ۱۵دی۹۶ بـــه ایـــن شـــر

کلینیک اسدآبادی و طالقانی � بازدید از ساختمان 
حضور در جمع نمازگزاران نماز جمعه برای اقامه نماز �
حضور در راهپیمایی روز جمعه  �
کارکنان و اعضای هیئت علمی � دیدار با دانشجویان، 
کارکنـــان و تعـــدادی از  � اســـتماع نظـــر دانشـــجویان رشـــته هـــای مختلـــف، 

اعضـــای هیئـــت علمـــی 
ــداث  ــا احـ ــه بـ ــی در رابطـ ــر صومـ ــگاه، دکتـ ــی دانشـ ــزارش روابـــط عمومـ گـ ــه  ــا بـ بنـ
نقـــاط  ایـــن واحدهـــا در بهتریـــن  گفـــت:  کـــز بهداشـــت  واحدهـــای جدیـــد مرا
مناطـــق بـــا  امکاناتـــی پیشـــرفته در حـــال ســـاخت هســـتند تـــا جایگزیـــن واحدهـــای 
گســـترش  اســـتیجاری شـــوند. وی افـــزود : ایـــن واحدهـــا در راســـتای افزایـــش و 
عدالـــت اجتماعـــی در رابطـــه بـــا دسترســـی آســـان مـــردم نقـــاط مختلـــف شـــهر بـــه 
خدمـــات بهداشـــتی و درمانـــی در حـــال ســـاخت هســـتند و امکاناتشـــان بـــا امکانـــات 

واحدهـــای اســـتیجاری قابـــل مقایســـه نیســـت.
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پیگیری جدی مصوبه برنامه پیشگیری از خودکشی

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، وهــاب اصــل  بــه 
گــروه کارشناســان ســامت روانــی،  رحیمــی رئیــس 
ــز بهداشــت اســتان ضمــن  اجتماعــی و اعتیــاد مرک
عــرض خیــر مقــدم بــه مدعویــن و تبییــن اهــداف 
جلسه، وضعیت شاخص های برنامه هــــــــای روان 
در شــــــبکه های بهداشـــــت و درمان شهرســــــتان ها 
نمودنــد. تحلیــل  مقایســه ای  به صــورت  ســال۹۶  و ۹ماهـــــــــه  درســـــــال ۹۵  را 

در این نشــــــست همتی، کارشــناس ســـــــامت روان و مهینی، کارشـــــــناس ســامت 
اجتماعی مرکـــــــز بهداشت استان برنامه ها و فرایندهای مربوطه و چک لیست های 
برنامه هــا را مــرور و بــا در نظــر گرفتــن اســتاندارد های مــورد انتظــار وزارتــی مــورد بحث و 

تبــادل نظــر قــرار دادنــد. گفتنــی اســت در ایــن نشســت مقــرر گردید:
کشـــوری بـــا جدیـــت  � برنامـــه پیشـــگیری از خودکشـــی مطابـــق دســـتورالعمل 

گیـــرد. بیشـــتر مـــورد پیگیـــری قـــرار 

نســــــبت بـــه آمــــــــــوزش موثــــــــــر و توانمندســـازی مراقبیـــن ســـامت، پزشـــکان  �
گـــردد. کـــز ســـامت برنامـــه ریـــزی و اقـــدام  خانـــواده و روانشناســـان مرا

ـــز و  � کــــ ـــه تفکیـــک مرا ـــاد ب ـــی اجتماعـــی و اعتی ـــامت روانـــــ ـــاخص های ســــــ شـــــ
ـــل و  ـــورد تحلی ـــتخراج و م ـــیب اس ـــامانه س ـــاس س ـــر اس ـــت ب ـــای بهداش خانه ه

گـــردد. بـــر اســـاس نتایـــج حاصـــل نســـبت بـــه ارتقـــای آنهـــا اقـــدام 
کارشناســـان  � پایـــش موثـــر )تـــوام بـــا پســـخوراند و انجـــام مداخـــات مـــورد نیـــاز( 

ســـامت روان در راســـتای ارتقـــای فعالیت هـــای مـــورد انتظـــار بـــه صـــورت 
گیـــرد. مـــورد پیگیـــری قـــرار 

توافق نامــــــــه  � و  عملیاتـــی  برنامــــــــه  شـــاخص های  احصـــای  بـــه  نســـبت 
گــــــــردد. شهرســــــــتان بـــا اســـتان پیگیــــــری و اقــــــــدام جـــدی معمـــول 

ـــکاری  � ـــب هم ـــتان و جل ـــای شهرس ـــوت برنامه ه ـــف و ق ـــاط ضع ـــی نق بررســـ
کیـــد  مدیریـــت شـــبکه در جهـــت بهبـــود رونـــد جـــاری برنامه هـــا مـــورد تا

گرفـــت.  قـــرار 

رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی تبریز :
سالمتی به مردم امکان می دهد تا فرد زندگی مولدی از نظر اقتصادی و اجتماعی داشته باشد

ســـامتی بـــه انســـان امـــکان مـــی دهـــد 
ـــادی و  ـــر اقتص ـــدی از نظ ـــی مول ـــا زندگ ت
اجتماعـــی داشـــته باشـــد دکتـــر مهســـتی 
تحقیقـــات  مرکـــز  رئیـــس  علیـــزاده، 
عوامـــل اجتماعـــی موثـــر بـــر ســـامت 
ـــز در ایـــن  ـــوم پزشـــکی تبری دانشـــگاه عل
ــه  ــامتی بـ ــه سـ کـ ــن  ــان ایـ ــا بیـ کارگاه بـ
کامـــل جســـمی، روانـــی، اجتماعـــی  رفـــاه 
گفـــت:  دارد،  اشـــاره  اقتصـــادی  و 
ـــا  ـــد ت ـــکان می ده ـــردم ام ـــه م ـــامتی ب س
ـــادی  ـــدی از نظـــر اقتص ـــی مول ـــرد زندگ ف

و اجتماعـــی داشـــته باشـــد. ســـامت 
اســـتعداد  میـــزان  بـــه  نیـــز  جســـمانی 
مختلـــف،  بیماری هـــای  بـــه  ابتـــا 
و  جســـمی  محرک هـــای  بـــه  پاســـخ 
عملکـــرد و آمادگـــی جســـمانی اشـــاره 
ـــی در  ـــامت اجتماع ـــزود: س دارد.وی اف
قالـــب نقـــش فـــرد در اجتمـــاع، تعامـــل 
بـــا دیگـــران و حمایتگـــری از اجتمـــاع 
تعریـــف می شـــود. همچنیـــن ســـامت 
بـــاال،  عاطفـــی نیـــز بـــه عـــزت نفـــس 
ــاد  ــی شـ ــت، توانایـ ــاوری، صداقـ خودبـ

زیســـتن، فریـــب نـــدادن خـــود و دیگـــران 
و مســـئولیت پذیـــری اشـــاره دارد.وی در 
ــر  ــل تعیین گـ ــه عوامـ ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ ادامـ
کـــرد: محیـــط اجتماعـــی  ســـامت بیـــان 
از  حمایـــت  تحصیـــات،  فیزیکـــی،  و 
جنســـیت  اجتماعـــی،  شـــبکه های 
میـــزان  و  ژنتیـــک  و  ارث  قومیـــت،  و 
دسترســـی بـــه خدمـــات درمانـــی همگـــی 
ــرد  ــامتی یـــک فـ ــر در سـ ــل موثـ از عوامـ
بـــه شـــمار می آیند.علیـــزاده بـــا تاکیـــد بـــر 
ــادی  ــت اقتصـ ــذار وضعیـ نقـــش تاثیرگـ

کـــرد: محیـــط  در ســـامتی خاطرنشـــان 
نامناســـب و مســـتعد بیمـــاری ســـبب 
ایجـــاد اضطـــراب و محدودیت انتخاب 
ـــاری  ـــاد بیم ـــرای ایج ـــه را ب ـــده و زمین ش
و بـــه خطـــر افتـــادن ســـامتی فراهـــم 
ــازمان  های  می کنـــد.کارگاه آموزشـــی سـ
مـــردم نهـــاد ســـامت در تبریـــز در مرکـــز 
کشـــوری مدیریـــت ســـامت بـــه همـــت 
معاونـــت اجتماعـــی دانشـــگاه علـــوم 

ــد. ــزار شـ ــز برگـ ــکی تبریـ پزشـ
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سمینار برنامه جامع مخاطرات
بحران خشکی دریاچه ارومیه )آمادگی نظام سالمت( برگزارشد

 تغییر الگوی بیماری ها بر ا�ر 
�شکسالی/آذربایجان شرقی 
جزو استان های صدرنشین در 

م�رف سیگار
اســـتاد دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
اثـــر  بـــر  از تغییـــر الگـــوی بیماری هـــا 

خشکســـالی خبـــر داد.
ــت  ــو هیئ ــی عض ــی ثان ــره امین ــر نی دکت
ــز  ــوم پزشــکی تبری علمــی دانشــگاه عل
در ســمینار برنامــه جامــع مخاطــرات 
ارومیــه  دریاچــه  خشــکی  بحــران 
ــا اشــاره بــه  )آمادگــی نظــام ســامت( ب
اپیدمیولــوژی بیماری هــای مختلــف 
اظهــار کــرد: اپیدمیولــوژی علم بررســی 
توزیــع و علــل زمینــه ســاز بیماری هــا در 
میــان یک جمعیــت و مطالعه ی آنچه 
می افتــد،  اتفــاق  مــردم  روی  بــر  کــه 
ســه  ثانــی،  امینــی  نیــره  اســت.دکتر 
راس مثلــث اپیدمیولــوژی را، میزبــان، 
کتــور بیمــاری زا و محیــط دانســت  فا
گفــت: محیــط فیزیکــی شــامل هــوا،  و 
ک، دمــا و نــور بــوده و محیــط  آب، خــا
بیولوژیــک نیــز بــه عوامــل بیمــاری زا 
بــه  را  روانی_اجتماعــی  محیــط  و 
فرهنــگ جامعــه و مذهــب و وضعیــت 

دارد. اشــاره  اقتصــادی 
نقـــش  بـــه  اشـــاره  بـــا  ادامـــه  در  وی 
ایجـــاد  در  شـــیمیایی  مخاطـــرات 
ـــرد: از  ک ـــوان  ـــف عن بیماری هـــای مختل
بیـــن بـــردن حشـــرات مفیـــد و اســـتفاده از 

کشـــاورزی  حشـــره کش ها در صنعـــت 
آب هـــای  ذخایـــر  کـــردن  آلـــوده  و 
زیرزمینـــی از دیگـــر علـــل اپیدمیولوژیکی 

می آینـــد. شـــمار  بـــه  بیماری هـــا 
ســنگین  فلــزات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت: فلــزات ســنگین یکــی  ســرطان زا 
کــه در ســه رده ی اول  از عللــی اســت 
ــواد  ــن م ــرار دارد. ای ــرطان ق ــه س ــا ب ابت
از علــل زمینه ســاز اختــاالت ژنتیکــی 
ــه شــمار می آینــد.  ــه ســرطان ب و ابتــا ب
ماننــد  ســمی  مــواد  بــاالی  غلظــت 
ســبب  و جیــوه  آلومینیــوم  آرســنیک، 
بــروز تغیــرات رفتــاری، کاهــش توانایــی 
یادگیــری، عقب ماندگــی، پیــش فعالی 

می شــوند. هورمونــی  تغییــرات  و 
اســـتاد دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
کـــرد: ژنتیـــک، ســـاختار  خاطرنشـــان 
بـــدن و ایمنـــی، عملکـــرد بـــدن، میـــزان 
اســـتفاده،  مـــورد  ســـموم  پایـــداری 
کـــه بـــا مشـــکات  تشعشـــعات رادون 
ارتبـــاط  ریـــه  ســـرطان  و  تتفســـی 
خشـــکی  کنـــار  در  دارد،  نزدیکـــی 
را  زمینـــه  اقلیمـــی  تغییـــر  و  دریاچـــه 
مختلـــف  بیماری هـــای  بـــروز  بـــرای 
فراهـــم می آورنـــد. بـــه منظـــور بررســـی 
علـــل اصلـــی و ارزیابـــی همه جانبـــه ی 
اپیدمیولـــوژی بیماری هـــا حتـــی بایـــد 
ــکونی  ــازل مسـ ــا و منـ ــاختار خانه هـ سـ
کـــه علـــل  بررســـی شـــوند؛ چـــرا  نیـــز 

مختلـــف بـــا هـــم افزایـــی دارنـــد.

قا�م مقام ر�ی� و معاون 
اجتماعی دانشگاه: همه مدیران 

و ت�میم گیران جامعه بایستی 
مشک�ت دریاچه ارومیه را جزء 

کاری �ود بدانند الویت های 
دکتـــر طاهـــر اقـــدم در این ســـمینار اعام 
مخاطـــرات  کاهـــش  و  بررســـی  کـــرد: 
کننـــده ســـامتی مـــردم یکـــی از  ـــد  تهدی
ـــی و مهـــم نظـــام ســـامت  وظایـــف اصل
کـــه مـــی تـــوان در ایـــن راســـتا  مـــی باشـــد 
کارشناســـان  از نظـــرات متخصصیـــن، 
کـــه در ســـایر نقـــاط  و حتـــی از اقداماتـــی 
ـــره  ـــده به ـــام ش ـــورد انج ـــن م ـــا در ای دنی
ـــن  ـــت: خیری گف ـــدم  ـــر اق ـــر طاه برد.دکت
بـــا  مرتبـــط  پژوهـــش  در  محتـــرم 
خشـــکی دریاچـــه ارومیـــه بـــا دانشـــگاه 
ـــد  ـــکاری دارن ـــز هم ـــکی تبری ـــوم پزش عل
و در منطقـــه شـــرفخانه محلـــی بـــرای 
کار در حـــال ســـاخت مـــی باشـــد. ایـــن 
معـــاون اجتماعـــی دانشـــگاه بـــا اســـتناد 
آمـــده  بعمـــل  تحقیقـــات  نتایـــج  بـــه 
کشـــورها  و شـــرایط مشـــابه در ســـایر 
کـــرد : خشـــکی دریاچـــه ارومیـــه  بیـــان 
ســـامتی حـــدود ۱۴ میلیـــون نفـــر در 
کشـــور و حتـــی  اســـتان هـــای مختلـــف 
کشـــور آذربایجـــان را تحـــت تاثیـــر قـــرار 
ــاالی  ــوری بـ ــه ی شـ ــد داد. درجـ خواهـ
آن  خشـــکی  و  ارومیـــه  دریاچـــه ی 
ک  گـــرد و خـــا ســـبب افزایـــش نمـــک در 
ــًا طوفـــان نمـــک خواهـــد شـــد. و بعضـ

طبـــق  افـــزود:  اقـــدم  طاهـــر  دکتـــر 
ـــش  کاه ـــاهد  ـــده ش ـــام ش ـــای اع آماره
بارندگی هـــا  میـــــــــزان  ۵۰ درصـــدی 
گذشـــته هســـتیم و  در پنجـــاه ســـال 
ایـــن نکتـــه مـــا را ملـــزم بـــه رعایـــت 
الگـــوی درســـت مصـــرف آب توســـط 
کشـــاورزان مـــی نمایـــد. شـــهروندان و 

کیـــد بـــر نقـــش  دکترطاهراقـــدم بـــا تا
بیماری هـــا  از  پیشـــگیری  در  مـــردم 
کـــرد: هـــر جـــا مـــردم در  خاطرنشـــان 
امـــور مختلـــف مشـــارکت نموده انـــد، 
موفقیـــت بهتـــری بـــه دســـت آمـــده 
کـــه مصـــداق ایـــن تجربـــه درهشـــت 

می باشـــد. مقـــدس  دفـــاع  ســـال 
افـــزود: همـــه  قائـــم مقـــام دانشـــگاه 
جامعـــه  گیـــران  تصمیـــم  و  مدیـــران 
ارومیـــه  بایســـتی مشـــکات دریاچـــه 
خـــود  کاری  هـــای  الویـــت  جـــزء  را 
کـــه بـــا خشـــکی آن همـــه  بداننـــد چـــرا 
مـــردم  آحـــاد  ســـامتی  بخصـــوص  و 
بـــه خطـــر خواهـــد افتاد.امیـــد اســـت 
کارشناســـانه  تصمیمـــات  اتخـــاذ  بـــا 
بتوانیـــم بـــر مشـــکات ناشـــی از خشـــکی 
دریاچـــه ارومیـــه فائـــق آییم.ســـمینار 
ســـامت  مخاطـــرات  جامـــع  برنامـــه 
ارومیـــه؛  دریاچـــه  خشـــکی  بحـــران 
آمادگـــی نظـــام ســـامت بـــه میزبانـــی 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در مرکـــز 

بهداشـــت تبریـــز برگـــزار شـــد.

ماهنامه ندای سالمت    شماره چهاردهم - دی ماه 81396



تالش پزشکان تبریزی برای
 مداوای چشم کودک سرپل ذهابی

ــز تمامــی  ــوم پزشــکی تبری دانشــگاه عل
درمــان چشــم  را جهــت  خــود  تــاش 
راســت شــیا، دختــر ۱۳ ســاله ســرپل 
کودکــی از ناحیــه  کــه در دوران  ذهابــی 
چشــم راســت آســیب دیــده و در جریــان 
از  را  خــود  کاشــانه  و  خانــه  نیــز  زلزلــه 
امــا  گرفــت،  کار  بــه  بــود  داده  دســت 
طبــق نظــر متخصصــان امــر و بــا توجــه 
حــال  در  آســیب،  بــودن  قدیمــی  بــه 
بــر  پزشــکی  اقدامــات  انجــام  حاضــر 
روی چشــم شــیا بــه صــاح دیده نشــد.
شــیا فیاضــی، دختــر ۱۳ ســاله ســاکن 
روســتای جوانمیــری از توابــع بخــش 
ذهــاب  ســرپل  شهرســتان  مرکــزی 
جریــان  در  و  بــوده  کرمانشــاه  اســتان 
کاشــانه ی خــود را  زلزلــه اخیــر خانــه و 
از دســت داده اســت، وی بــا همراهــی 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  حمایــت  و 
تبریــز بــه همــراه والدیــن خــود در تبریــز 
حاضــر شــد تــا نســبت بــه معاینــه چشــم 
کنــد. اقــدام  خــود  دیــده ی  آســیب 
شــیا و والدین اش از روز یکشــنبه دهم 
میهمــان  شــب  دوشــنبه  تــا  مــاه  دی 
تبریــز شــده و بعــد از گذرانــدن معاینــات 
پزشــکی بــه شــهر خــود عزیمــت کردنــد.
دکتــر علــی صراف نــژاد، فرمانــده یکــی 
از تیم هــای اعزامــی دانشــگاه علــوم 
ــه زده،  ــه مناطــق زلزل ــز ب پزشــکی تبری
کــه هماهنگی های  فـــــــــردی اســــــــت 
الزم را جهــت معاینــات پزشــکی دختــر 
۱۳ ســاله در دانشــــــــگاه علوم پزشــکی 
کــــــــرده اســت، وی در  تبریــز فراهــم 
گفــت: در جریــان  گفت وگــو بــا ایســنا 
حضــــــــور در روســــــــتای جوانمیـــــــری 
شــدیم  متوجـــــــه  ذهــاب،  ســـــــرپل 
کــه چشــــــم راســت شــیا دچــار آســیب 
اســـــــــت، در نتیجــه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز پذیــرای ایــن دختــر ۱۳ 

ســـــــاله و والدینــش شـــــد.
و  شـــیا  حضـــور  از  بعـــد  افـــزود:  وی 
والدینـــش در تبریـــز، دکتـــر پورفتحـــی، 
را  شـــرایط  دانشـــگاه  درمـــان  معـــاون 

وی  والدیـــن  و  شـــیا  اســـکان  بـــرای 
معاینـــات  ســـپس  و  کـــرده  فراهـــم 
نیکـــوکاری  بیمارســـتان  در  پزشـــکی 
بـــا همـــکاری خانـــم میرزایـــی  تبریـــز 
گـــروه پزشـــکی همـــراه انجـــام  وتوســـط 
ــر روی  ــی بـ ــدام جراحـ ــا اقـ ــا فعـ ــد امـ شـ
ـــاح  ـــه ص ـــاله ب ـــر ۱۳ س ـــن دخت ـــم ای چش

دیـــده نشـــد.
دکتــــــــــر پورفتحـــی ضمـــن قدردانـــی 
از تـــاش خالصانـــه همـــکاران جهـــت 
کمـــک بـــه ایـــن دختــــــــــــر ۱۳ســــــاله، 
همـــراه  بـــه  شـــیا  کـــرد:  خاطرنشـــان 
مرکـــز  در  شـــب  یکشـــنبه  والدینـــش 
Npmc اســـکان یافتـــه و روز دوشـــنبه 
تحـــت معاینـــه چشـــم پزشـــکی قـــرار 
گرفـــت، در نهایـــت پـــس از معاینـــات نیـــز 
دوشـــنبه شـــب عـــازم شـــهر خـــود شـــد.
دکتـــر حجـــت پورفتحـــی، معـــاون درمان 
ــز در  ــز نیـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ دانشـ
ایـــن رابطـــه بـــا اشـــاره بـــه هماهنگی های 
اعمـــال شـــده جهـــت اســـکان شـــیا و 
ـــادآور شـــد: چشـــم  ـــز، ی والدینـــش در تبری
شـــیا توســـط دکتـــر میرزایـــی »مدیرگـــروه 
ـــز«  ـــوم پزشـــکی تبری چشـــم دانشـــگاه عل
گرفـــت و چنیـــن  تحـــت معاینـــه قـــرار 
کـــه فعـــا نمـــی تـــوان کار  ارزیابـــی شـــد 
ــده ی  ــیب دیـ ــم آسـ ــرای چشـ ــی بـ خاصـ

ــام داد. ــاله انجـ ــر ۱۳ سـ ایـــن دختـ
وی افـــزود: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه آســـیب 
چشـــم راســـت شـــیا قدیمـــی بـــوده و 
در ســـال های اول بایـــد مـــورد درمـــان 
قـــرار می گرفـــت، از ایـــن رو بـــرای انجـــام 
اقدامـــات پزشـــکی بایـــد صبـــر کرد تا شـــیا 
ســـن بلـــوغ را رد کنـــد ســـپس چشـــم وی 
ـــرد. گی ـــرار  ـــکی ق ـــی های پزش ـــورد بررس م
وی در پاســـخ بـــه اینکـــه آیـــا احتمـــال 
کـــه شـــیا دوبـــاره بـــرای معاینـــه یـــا  دارد 
بررســـی های پزشـــکی بـــه دانشـــگاه علوم 
کنـــد؟ افـــزود:  پزشـــکی تبریـــز مراجعـــه 
ایـــن موضـــوع بـــه ایـــن زودی هـــا احتمـــال 
ـــدارد امـــا در آینـــده ی دور ایـــن احتمـــال  ن
کـــه بـــرای معاینـــه  وجـــود خواهـــد داشـــت 

و بررســـی پزشـــکی در تبریز حاضر شـــوند.
مســـئول  کارشـــناس  میرزایـــی،  آمنـــه 
علـــوم  دانشـــگاه  بالینـــی  حاکمیـــت 
بخـــش  فرمانـــده  و  تبریـــز  پزشـــکی 
تیم هـــای  از  یکـــی  درمـــان  عملیـــات 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  اعزامـــی 
در  نیـــز  زده  زلزلـــه  مناطـــق  بـــه  تبریـــز 
ــرد: تیم هـــای  کـ ــار  ایـــن خصـــوص اظهـ
پزشـــکی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
منطقـــه  در  کرمانشـــاه  زلزلـــه  پـــی  در 
ـــژاد  ـــر صراف ن ـــای دکت ـــه و آق ـــور یافت حض
متوجـــه مشـــکل چشـــم ایـــن دختـــر ۱۳ 
ســـاله  کـــه بـــه همـــراه خانـــواده خود بعـــد از 
وقـــوع زلزلـــه در چـــادر مســـتقر شـــده بـــود، 
ــی را  ــن رو هماهنگی هایـ ــود، از ایـ می شـ
جهـــت درمـــان چشـــم ایـــن دختـــر بعمـــل 
مـــی آورد تـــا در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
گیـــرد. تبریـــز مـــورد بررســـی و معاینـــه قـــرار 
و  شـــیا  عزیمـــت  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ــات  ــت معاینـ ــز جهـ ــه تبریـ ــش بـ والدینـ
 ۱۳ دختـــر  ایـــن  افـــزود:  پزشـــکی، 
ســـاله توســـط »دکتـــر میرزایـــی« فـــوق 

تخصـــص قرنیـــه تحـــت معاینـــه قـــرار 
گرفتـــه و همچنیـــن فـــوق تخصـــص 
مـــورد  را  شـــیا  نیـــز  چشـــم  شـــبکیه 
معاینـــه قـــرار داده و در نهایـــت چنیـــن 
ــام  ــر، انجـ ــد در حال حاضـ ــی کردنـ ارزیابـ
کـــه در چهارســـالگی  درمـــان بـــر آســـیبی 
بـــر روی چشـــم ایـــن دختـــر در اثـــر چاقـــو 
بـــود، پاســـخ  خوردگـــی حـــادث شـــده 
مثبتـــی در پـــی نداشـــته و چشـــم شـــیا 
ــدارد. ــی و دارو نـ ــه جراحـ ــازی بـ ــا نیـ فعـ

و  شـــیا  اقامـــت  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
خانـــواده اش در مرکـــز NPMC و بـــا تاکیـــد 
بـــر اینکـــه تمامـــی معاینـــات پزشـــکی و 
اســـکان بـــه طـــور رایـــگان انجـــام شـــده 
اســـت، گفـــت: در جریـــان ایـــن معاینـــات، 
ـــی  ـــوزش های ـــکی و آم ـــای پزش توصیه ه
جهـــت مراقبـــت از چشـــم ســـالم بـــه شـــیا 
و والدیـــن وی داده شـــد و مقـــرر شـــد 
درصـــورت نیـــاز بـــه فالـــوآپ، هـــر شـــش 
مـــاه یکبـــار می توانـــد جهـــت ویزیـــت در 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز حاضـــر 
کنـــد. شـــده و خدمـــات الزم را دریافـــت 
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جلسه معاون درمان دانشگاه با فرمانده نیروی انت�امی تبریز:
ضرورت تامین امنیت مراجعین به مراکز بهداشتی و درمانی

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان تبریــز و هیــات همــراه بــا حضــور دکتــر پورفتحــی، معــاون درمــان دانشــگاه از مرکــز آموزشــی  بــه 
ــرای ارائــه خدمــات  ــد و درزمینــه تامیــن امنیــت مراجعیــن و همچنیــن ایجــاد فضــای امــن و آرام ب ــز بازدی درمانــی امــام رضــا)ع( تبریــز و بخــش اورژانــس ایــن مرک

کردنــد.  کــره و تبــادل نظــر  پزشــکی بــه ایشــان بــا مســئولین مرکــز مذا

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری و کنترل چاقی
کارگاه آموزشــی پیشــگیری و کنتــرل چاقــی بــا حضــور کارشناســان بهبــود تغذیه مرکز 
کز جامع ســامت شهرســتان ها  بهداشــت اســتان و کارشناســان تغذیه شــاغل در مرا

در ســالن کنفرانــس مرکز بهداشــت اســتان برگــزار گردید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،  مهنــدس پورعلی رئیس 
کارشناســان بهبــود تغذیــه جامعــه مرکــز بهداشــت اســتان، ضمــن عــرض  گــروه 
کارگاه را تبییــن نمــوده و در خصــوص اهمیــت  ــه مدعویــن، اهــداف  ــر مقــدم ب خی

کنتــرل چاقــی مطالــب خــود را بیــان نمودنــد. پیشــگیری و 

دکتــر فــرح بخــش متخصــص روانپزشــکی، مطالــب خــود را در رابطــه بــا نقــش رفتــار 
درمانــی و تغییــر رفتــار غذایــی را در کنتــرل و درمــان چاقــی بیــان نمودنــد.

در ادامــه دکتــر اســتاد رحیمــی متخصــص تغذیــه، نقــش تغذیــه در پیشــگیری و 
کنتــرل چاقــی، عوامــل موثــر بر بــروز چاقی و راهکارهای پیشــگیری چاقــی، عوارض 

کنتــرل چاقــی را بیــان نمودنــد. چاقــی و راههــای درمــان و 
گیــر مرکــز بهداشــت اســتان نقــش  در ادامــه عبدالهــی کارشــناس بیماری هــای غیروا

فعالیــت فیزیکــی را در پیشــگیری و کنتــرل چاقــی ارایــه نمودنــد.

 چاقی عامل بسیاری از مشکالت حرکتی، 
گوارشی، سرطان ها و سکته ها 

بــا  مقابلــه  کمپیــن  توجیهــی  جلســه  دانشــگاه،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــن  ــتان، رابطی ــامت ادارات شهرس ــن س ــور رابطی ــا حض ــد( ب ــی می کش چاقی)چاق
شــبکه جامــع وهمگانــی ســامت  کارشناســان ومســئولین  و  ســازندگی  بســیج 
گردیــد. درابتــدای ایــن جلســه  شهرســتان اســکو درســالن جلســات شــبکه برگــزار 
ــص  ــی، باالخ ــا چاق ــه ب ــرورت مقابل ــبکه، برض ــت ش ــدم، سرپرس ــمی اق ــر هاش دکت
درحــال حاضــر کــه درکشــور افــراد قابــل توجهــی دچار این مشــکل می باشــند اشــاره 
گوارشــی، ســرطانها، ســکته هــا  وخاطــر نشــان شــد بســیاری از مشــکات حرکتــی، 
و... عاملــی جــز چاقــی ندارنــد و بایــد آموزشــهای الزم جهــت جلوگیــری ازایــن 
گــردد. درادامــه دکتــر دهــزاد،  کارشناســان مربــوط ارائــه  مشــکل درجامعــه توســط 

آموزش هایــی درخصــوص بیماریهــای مرتبــط بــا چاقــی وچگونگــی پیشــگیری از 
کارشناســان تغذیــه  کــرد. درآخــر جلســه،  آنهــا مطلبــی بــه حاظریــن درجلســه ارائــه 
راه هــای  غذایــی،  رژیم هــای   ،BMI تســت  درخصــوص  آموزشــهایی  شــبکه، 

ــد. ــه نمودن ــه حضــار ارائ ــه مناســب ب جلوگیــری از چاقــی و تغذی

برگزاری سمینار پیشگیری و کنترل چاقی با حضور رابطین 
سالمت سازمان ها، ادارات استان و رابطین سالمت مرکز 

بهداشت شهرستان تبریز در سالن کنفرانس مرکز بهداشت 
استان

ــی  ــط عمومـ ــزارش روابـ گـ ــه  بـ
درســـتی  دکتـــر  دانشـــگاه  
معـــاون بهداشـــت دانشـــگاه و رئیـــس مرکـــز بهداشـــت اســـتان ضمـــن عـــرض خیـــر 
مقـــدم بـــه مدعویـــن، اهـــداف ســـمینار را تبییـــن نمـــوده و درخصـــوص اهمیـــت 
ــه مهنـــدس  ــد. در ادامـ ــان نمودنـ ــود را بیـ ــی مطالـــب خـ ــرل چاقـ کنتـ ــگیری و  پیشـ
ـــتان،  ـــت اس ـــز بهداش ـــه مرک ـــه جامع ـــود تغذی ـــان بهب کارشناس ـــروه  گ ـــس  ـــی رئی پورعل

کنتـــرل چاقـــی ارائـــه  ــا نقـــش تغذیـــه در پیشـــگیری و  مطالـــب خـــود را در رابطـــه بـ
ــز  ــر مرکـ گیـ ــای غیروا ــان بیماریهـ کارشناسـ ــروه  گـ ــعربافی رئیـــس  ــر شـ ــد. دکتـ نمودنـ
ــگیری و  ــی در پیشـ ــت فیزیکـ ــمینار نقـــش فعالیـ ــن سـ ــز در ایـ ــتان نیـ ــت اسـ بهداشـ
ـــز  ـــه مرک ـــود تغذی کارشـــناس بهب ـــان اصغـــری  ـــد.  در پای ـــان نمودن کنتـــرل چاقـــی را بی
بهداشـــت اســـتان فعالیتهـــای پیشـــنهادی و نحـــوه همـــکاری ادارات را در راســـتای 

کنتـــرل چاقـــی ارائـــه نمودنـــد. کمپیـــن پیشـــگیری و  برگـــزاری 
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دکتر طاهر اقدم معاونت امور اجتماعی و قائم مقام ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز
هراندازه خیرین مشارکت کنند به همان مقدار نیز دانشگاه حمایت مالی خواهد کرد 

جلسـه هـم اندیشـی و مجمـع موسسـه 
خیریـه بیمارسـتان امـام حســـــــین)ع( 
هشـــــــــترود در سـالن همایـــــــش های 
فرمانـــــداری شهرســــــتان هشـــــــــترود 

تشـــــکیل شد. 
جمعـــه  حضورامـــام  بـــا  مراســـم  ایـــن 
شهرســـتان، فرمانـــدار، دکتـــر طاهراقـــدم 
معاونـــت امـــور اجتماعـــی و قائـــم مقـــام 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  ریاســـت 
تبریــــــــــز، اعضـــا موسســــــه خیریــــــــه 
کارگـــروه ســـامت  بیمارســــــتان، اعضـــاء 
امنیـــت غذایـــی و جمعـــی از شـــهروندان 
شـــد.فرماندار  تشـــکیل  هشـــترودی 
هشـــترود بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات انجـــام 
ــه اهمیـــت  ــامت، بـ ــوزه سـ ــده درحـ شـ
مشـــارکت مـــردم و بـــه ویـــژه خیریـــن در 

رفـــع مشـــکات بیمارســـتان و بیمـــاران 
کرد.امـــام جمعـــه شهرســـتان  کیـــد  تا
و  کارخیـــر  ثـــواب  و  اهمیـــت  نیزبـــه 
مربـــوط  درامـــور  مشـــارکت  ویـــژه  بـــه 
خواســـتار  و  پرداخـــت  ســـامت  بـــه 
مشـــارکت مـــردم و مدعویـــن درامـــور 
طاهراقـــدم،  دکتـــــــر  گردیـــد.  خیریـــه 
علـــوم  دانشـــگاه  ریاســـت  قائم مقـــام 
پزشـــکی بـــه دالئـــل و نحـــوه تشـــکیل 
موسســـات خیریـــه بیمارســـتان اشـــاره 
خیریـــن  هرانـــدازه  افـــزود:  کـــرده 
کننـــد بـــه همـــان مقـــدار نیـــز  مشـــارکت 
کـــرد.  دانشـــگاه حمایـــت مالـــی خواهـــد 
معـــاون امـــور اجتماعـــی دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی افـــزود: متولـــی ســـامت مـــردم 
از وظایـــف بهداشـــت و دانشـــگاه های 

علـــوم پزشـــکی می باشـــد ولـــی طبـــق 
و  بهداشـــت  جهانـــی  ســـازمان  نظـــر 
ــد در  ــا ۲۵ درصـ ــت، تنهـ وزارت بهداشـ
حفـــظ و ارتقـــای ســـامت نقـــش دارد. 
کان اباغـــی  بنابرایـــن سیاســـت هـــای 
ـــه  ـــری، هم ـــم رهب ـــام معظ ـــوی مق از س
ســـامت  در  ارگان هـــا  و  دســـتگاه ها 
جســـمی، روحـــی و اجتماعـــی جامعـــه 

ــد. نقـــش دارنـ
بنـــا بـــر اظهـــار آقـــای دواتگری سرپرســـت 
دانشـــگاه،  ســـامت  خیریـــن  اداره 
درپایـــان مراســـم اساســـنامه موسســـه 
ــین )ع(  ــام حسـ ــتان امـ ــه بیمارسـ خیریـ
بـــه تصویـــب اعضـــای مجمـــع رســـیده 
ــی  ــره و بازرسـ ــات مدیـ ــات هیـ و انتخابـ
صنـــدوق صـــورت گرفـــت. کـــه درنهایـــت 

پـــس از شـــمارش آرا علـــی کریمی، جلیل 
ــقاقی  ــا شـ ــدی، محمدرضـ ــن محمـ دیـ
پـــور، مهرنـــوش شـــقاقی پـــور و دکتـــر 
اعضـــای  عنـــوان  بـــه  فقهـــی  فـــاروق 
ــام  ــه االسـ ــره، حجـ ــت مدیـ ــی هیـ اصلـ
مـــراد نـــژاد ومحمـــد عبـــاس زاده بـــه 
و  عنـــوان علی البـــدل هیـــات مدیـــره 
حســـین صادقپـــور بـــه عنـــوان بـــازرس 
اصلـــی و حمدالـــه علیـــزاده بـــازرس علـــی 
ــان  ــدند.پس از پایـ ــاب شـ ــدل انتخـ البـ
مراســـم دکتـــر طاهـــر اقـــدم قائـــم مقـــام و 
معـــاون اموراجتماعـــی دانشـــگاه علـــوم 
امـــام  بیمارســـتان  از  تبریـــز  پزشـــکی 
حســـین )ع( هشـــترود بازدیـــد و ضمـــن 
ـــا همـــکاران محتـــرم از بیمـــاران  ـــدار ب دی

ــد. ــادت نمودنـ ــز عیـ نیـ

جلسه توجیهی پرسش گران پایش سالمت  روانی شهرستان های اسکو و آذرشهر

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز درادامـــه بررســـی انجـــام یافتـــه از وضعیـــت موجـــود ســـامت روانـــی اجتماعـــی  بـــه 
شهرســـتان های اسکو-آذرشـــهر در ســـال ۹۴، بـــا حضـــور ۵ تیـــم ۲نفـــره منتخـــب از روانشناســـان)هرگروه یـــک روانشـــناس مـــرد و یـــک 
کارشناســـان مرکـــز بهداشـــت اســـتان بـــا هـــدف ارزشـــیابی نظام نامـــه خدمـــات ســـامت روانـــی اجتماعـــی در محـــل  روانشـــناس زن( و 

گردیـــد. اتـــاق مدیرگـــروه ســـامت روانـــی، اجتماعـــی و اعتیـــاد معاونـــت بهداشـــت دانشـــگاه برگـــزار 
ــه  ــدم بـ ــر مقـ ــتان، ضمـــن عـــرض خیـ ــز بهداشـــت اسـ ــاد مرکـ ــان ســـامت روانـــی، اجتماعـــی و اعتیـ کارشناسـ ــروه  اصـــل رحیمـــی مدیرگـ
ح، اهمیـــت بـــاالی اســـتخراج نتایـــج صحیـــح مطالـــب خـــود  مدعویـــن در خصـــوص نحـــوه پـــر نمـــودن پرسشـــنامه، درون دادهـــا و اجـــرای طـــر
کارشـــناس ســـامت روان مرکـــز بهداشـــت اســـتان ضمـــن مـــرور مجـــدد رونـــد پرسشـــگری بـــه ســـئواالت  را ایـــراد نمـــود. در ادامـــه ایـــن جلســـه، همتـــی 

ـــد نمـــود. کی کیفیـــت خـــوب و در حداقـــل زمـــان ممکـــن تا ـــا  ـــه موقـــع، ب ـــه اجـــرای ب ـــان ایـــن جلســـه، اصـــل رحیمـــی نســـبت ب پرسشـــگران پاســـخ های الزم را داد. در پای
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گروه بهبود تغذیه مرکز  مدیر 
ح  بهداشت آذربایجان شرقی مطر

کرد:
نقش »چاقی« در 

مشکالت پوستی تا 
نقرس، فشارخون، 

دیابت، بیماری های 
قلبی و عروقی، 

نازایی و...
مرکــز  تغذیــه  بهبــود  مدیرگــروه 
گفــت: در  بهداشــت آذربایجان شــرقی 
راســتای مبــارزه بــا معظــل »چاقــی« که 
می انــدازد،  مخاطــره  بــه  را  ســامتی 
کمپیــن »چاقــی می کشــد« را از ابتــدای 
راه انــدازی  ســال جاری  مــاه  دی 
کمپیــن تــا عیــد نــوروز  کرده ایــم و ایــن 

داشــت. خواهــد  ادامــه 
فتــح اهلل پورعلــی در گفت وگــو بــا روابــط 
عمومــی مرکــز بهداشــت اســتان، در ایــن 
کــرد: یکــی از آیتم هــای  رابطــه اظهــار 
گرفتــه شــده در ســند تدبیــر و  درنظــر 
توســعه اســتان »توقــف افزایــش شــیوع 
کــه ســازمان بهداشــت  چاقــی« اســت 
مــورد  را  موضــوع  ایــن  هــم  جهانــی 

توصیــه قــرار داده اســت.
کثر معضات و مشکات  وی افزود: در ا
جامعــه هدف گذاری هــای اعمــال شــده 
اســت،  مشــکل  آن  کاهــش  بــر  غالبــا 
کــه شــیوع  امــا در رابطــه بــا »چاقــی« 
آن بــه شــدت در حــال افزایــش بــوده، 
هدف گــذاری مــا و همچنیــن ســازمان 
بهداشــت جهانــی بــر روی »توقــف« این 

معضــل اســت.
وی تاکید کرد: اســتان آذربایجانشــرقی 
بــه همــراه اســتان تهــران و اســتان های 
کــه  شــمالی جــزو اســتان هایی هســتند 
طــی  امــا  دارنــد،  زیــادی  چــاق  افــراد 
اقداماتــی کــه در ۱۰ ســال گذشــته انجام 
شــده، بــه نظر می رســد که رونــد افزایش 
شــدت  بــه  اســتان  در  چاقــی  شــیوع 
ــا  ــی ب اســتان های دیگــر نیســت. پورعل
بیــان اینکــه در رابطــه بــا ایــن موضــوع 
گاهــی و اطاعــات افــراد  اطاع رســانی، آ

خاطرنشــان  اســت،  بــوده  موثــر  هــم 
در  هنــوز  چاقــی  شــیوع  میــزان  کــرد: 
کــودکان و نوجوانــان اســتان زیــاد  میــان 
اســت، از ایــن رو در راســتای مبــارزه بــا 
ایــن معضــل که ســامتی را بــه مخاطره 
کمپیــن »چاقــی می کشــد«  می انــدازد، 
بــه  مــاه ســال جاری  ابتــدای دی  از  را 
کرده ایــم.  مــدت یــک مــاه راه انــدازی 
البتــه ایــن کمپیــن تــا عیــد نــوروز ادامــه 

خواهــد داشــت.
کمپیــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کلــی  اطاع رســانی  می کشــد«  »چاقــی 

ارائــه  چاقــی  عــوارض  خصــوص  در 
می شــود، یــادآور شــد: طــی این کمپین، 
یــک ســری اقدامــات نیــز در راســتای 
ــه  گرفت ــی در نظــر  کل سیاســت گذاری ها 
حــدودی  تــا  می شــود  انجــام  شــده 
بتوانیــم در محیــط هایــی که دسترســی 
کننــده رواج دارد  بــه مــواد غذایــی چــاق 
را کنتــرل کنیــم. البته هدفمــان در ابتدا 
هماننــد کمپیــن نمــک، اطــاع رســانی 
اســت تــا مــردم و جامعــه بــا عــوارض 
بهبــود  مدیرگــروه  یابنــد.  گاهــی  آ آن 
ــا بیــان  تغذیــه مرکــز بهداشــت اســتان ب

اینکــه شــعار اصلــی کمپیــن نیــز »چاقــی 
کــرد: در  می کشــد« اســت، خاطرنشــان 
پوســتر کمپیــن نیــز اقــدام بــه برجســته 
کــه چاقــی در آنــان  کــردن اندام هایــی 
کــه  کرده ایــم  می گــذارد،  ســوء  تاثیــر 
بازخــورد خوبــی داشــته و بســیاری افــراد 
و  نشــان داده   کنــش  وا راســتا  ایــن  در 
کــه  می کردیــم  »تصــور  کــه:  گفته انــد 
چاقی صرفا بر روی دیابت و فشــارخون 
کــه تحقیقــات  تاثیــر می گــذارد در حالــی 
کــه چاقــی بــر روی  حاکــی از آن اســت 
ــوء دارد.« ــر س ــا تاثی ــدام ه ــیاری از ان بس
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جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم 

مشارکت معاونت اجتماعی دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز با شهرداری 

تبریز در برگزاری پنجمین جشنواره 
بین المللی نمایش های خیابانی و 

فضای باز تبریزیـــــم

 معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
گفت: ما همه اذعان داریم که آموزشــی موفق 
گــردد وایمــان  کــه منجــر بــه تغییــر رفتــار  اســت 
داریــم کــه انتقــال مفاهیم آموزشــی با اســتفاده 
تاثیــر  هنــری  و  فرهنگــی  هــای  توانایــی  از 
گذارتــر اســت ولــی متاســفانه مــا در بحث هــای 
آموزشــی مان از ایــن توانمندیهــا کمتر اســتفاده 
کــرده ایــم و عمــا از ظرفیتهــای بســیار قدرتمند 
شــاخه هــای فرهنگــی و هنــری در امــر ســامت 
جامعه اســتفاده نشــده اســت.دکتر طاهــر اقدم 
گفــت : بــا ایــن اعتقــاد و نیــت خواســتیم در 
برگزاری پنجمین جشــنواره تبریزیم مشــارکت 
کــه بــا اســتقبال خــوب  کنیــم و خوشــحالیم 
عزیزان در شهرداری کانشهر تبریز مخصوصا 
در حــوزه ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری 
تبریــز روبــرو شدیم.ایشــان ادامــه داد : در ایــن 
جشــنواره تعــداد ۸ موضــوع ســامت محــوری 
از طــرف معاونــت اجتماعــی انتخــاب وبــه دبیر 
خانه جشنواره پیشنهاد شد که این پیشنهاد 
هــا مطابــق تعهــدات دانشــگاه در قبــال ســند 
تدبیــر و توســعه اســتانی تنظیــم شــده و بــه قــرار 

زیــر در فراخــوان جشــنواره آورده شــده اســت:

کاهش مصرف روغن، نمک 	  آموزش 
و شکر

کم 	  آموزش افزایش مصرف لبنیات 
چرب، میوه و سبزیجات

آموزش شیوه زندگی سالم در دوران 	 
سالمندی

کاهش 	  آمـــــــــــوزش چگونگـــی 
آلودگی هـــای هـــوا و آلودگی های صوتی و 

بصری در شـــهر

کنتـــــرل خشـــــــــــم و  	  آمـــــــوزش 
پیشگیری از اضطراب و افسردگی

آموزش پیشگیری از رفتارهای پرخطر 	 
اجتماعی مانند اعتیاد، الکل، سیگار و…

آمـــوزش لـــزوم فعالیـــت فیزیکـــی و 	 
تحـــرک بدنی

آموزش راه های پیشـــــگیری از 	 
ســـــرطان ها

دکتــر طاهــر اقــدم افــزود : بایــد از ظرفیــت هــای 
جامعه هنری استفاده کرد و افزایش تولیدات 
بهبــود  در  قطعــا  ســامت  حــوزه  در  هنــری 
وضعیت ســامت مــردم نقــش دارد.این خیلی 
مهــم اســت کــه مــا بتوانیــم بــه تهیــه کننــدگان 
نمایشــنامه  تــا  کنیــم  کمــک  نویســندگان  و 
هــا و فیلــم نامــه هایــی بــا مضمــون ســامت 
کننــد و مطمئنــا حمایــت از  نوشــته و تولیــد 
تهیه کننــدگان می توانــد بــه فرهنگ ســازی در 
ــرای مــردم کمــک کنــد.وی  زمینــه ســامت ب
گفت :هرجشــنواره و جریان هنری باعث رشــد 
فرهنــگ جامعه می شــود. فیلمهــای پرفروش 
کــه مــردم را بــه ســمت  تاریــخ ســینمای ایــران 
کــرده انــد همیشــه یــک موضــوع  خــود جلــب 
اجتماعــی را در دل خــود جــای داده اند.معاون 
اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ادامه 
داد: تشــکیل ســفیران ســامت هنرمنــد جــزو 
برنامــه هــای معاونــت اجتماعــی دانشــگاه در 
ایــن جشــنواره خواهد بــود. دکتر طاهر اقــدم در 
پایــان گفــت: پیش نویــس برگــزاری جشــنواره 
در  کشـــــور  ســامت  فرهنگی هنــری  ســاالنه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تنظیــم شــده 
کــه در صــورت موافقــت وزارت بهداشــت ایــن 
جشــنواره از ســال آینــده در تبریــز برگــزار خواهــد 
شــد. ایشــان بــا بیــان اینکــه توانمندی هــای 
موجــود در اســتان از قبیــل هنرمنــدان جــوان، 
اســاتید و پیشکســوتانی کــه بــا راهنمایی هــای 
مــردم  و  هســتند  جوانــان  کنــار  در  پدرانــه 
عاقمنــد بــه هنــر تئاتــر بــه جــرات ادعــا می کنــم 
که جشــنواره فرهنگی هنری ســامت در آینده 
موفــق،  جشــنواره های  از  یکــی  بــه  نزدیــک 
کشــور  مانــدگار، پــر طرفــدار و البتــه تاثیرگــذار 

تبدیــل خواهــد شــد.

وی بــا بیــان اینکــه طبــق آمــار ارائــه شــده از تهــران، میــزان شــیوع 
چاقــی در اســتان مــا بیــن افــراد بــاالی ۱۸ ســال، ۶۲ و نیــم درصــد 
اســت، یــادآور شــد: آمــار خــود مــا نیــز کــه نشــان مــی دهــد کــه میزان 
شــیوع چاقــی در بیــن میانســاالن )۳۰ الــی ۶۰ ســال( بــه حــدود ۷۰ 

کــه میــزان باالیــی اســت. درصــد رســیده اســت 
کشــور رو بــه  ــا بیــان اینکــه رونــد شــیوع چاقــی در جهــان و  وی ب
افزایــش اســت، تشــریح کــرد: همانگونــه کــه اســتان مــا بــر معضــل 
کــه در  مهــم »کــم وزنــی و الغــری« فایــق آمــده، انتظــار اســت 

کنــد. رابطــه بــا چاقــی هــم اینگونــه عمــل 
اطاع رســانی  بــا  کمپیــن   ایــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  پورعلــی 
فکــر  بــه  مــردم  تــا  می شــود  ســبب  افــراد،  بــه  گاهی دهــی  آ و 
ســامتی خویــش افتــاده و از عــوارض چاقــی باخبــر شــوند، گفــت: 
دســتور العملی که برای کمپن »چاقی می کشــد« در اســتان تدوین 
کشــوری هــم قــرار خواهــد  کمپیــن  کرده ایــم، بــه عنــوان معیــار 

گرفــت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در قالــب ایــن کمپیــن، جلســاتی بــا عوامــل 
آمــوزش و  ارگان هایــی چــون شــهرداری،  کمپیــن و همچنیــن 
پرورش، تامین اجتماعی، بهزیســتی، صدا و ســیما، معاونت های 
کــه در ایــن رابطــه می تواننــد  ــوم پزشــکی تبریــز و...  دانشــگاه عل
کــدام از  کرده ایــم، افــزود: هــر  کننــد، برگــزار  نقــش موثــری ایفــا 
مجموعه هــا آیتم هایــی را پذیرفتــه و اقدامــات مربوطــه را آغــاز 

کرده انــد.
ــن  ــی در بی ــیوع چاق ــت ش ــوص وضعی ــدار در خص ــن هش وی ضم
کــودکان و نوجوانــان، خاطرنشــان کــرد: زمانــی در بین عمــوم مردم 
چاقــی نشــانه ی رفــاه، ســامتی و زیبایی بود امــا اکنون چاقی یک 
بیمــاری اســت! چاقی کودکان هم بســیار مهم بــوده و عــوارض آن 

بیشــتر از عــوارض چاقــی در بزرگســاالن اســت.
مدیرگــروه بهبــود تغذیــه مرکز بهداشــت اســتان با اشــاره به اهمیت 
پیشــگیری از چاقــی در دوران کودکــی و نوجوانــی، ادامــه داد: در 
کــودکان و نوجوانانــی کــه چــاق هســتند، تعــداد ســلول های چربــی 
بــدن افزایــش می یابــد و بــا افزایــش ایــن ســلول ها دیگــر در آینــده 
کــه در  کاهــش داد، در حالــی  نمی تــوان ایــن ســلول ها چربــی را 
چاقی بعد از ۳۰ ســالگی، تعداد ســلول های بدن افزایش نمی باید 
کــرد. کــه می تــوان کنتــرل  بلکــه انــدازه ســلول ها بــزرگ  می شــود، 

کــودکان  وی بــا تاکیــد بــر اینکــه خانواده هــا بــه فکــر چاقــی در 
ونوجوانــان خــود باشــند و ایــن موضــوع را جــدی بگیرنــد، گفــت: 
چاقــی در دیابــت، ســرطان ها و بیماری هــای قلبــی و عروقی نقش 
کــه بیماری هــای قلبــی  گیــرد، چــرا  داشــته و بایــد مــورد توجــه قــرار 
و عروقــی اولیــن علــت مــرگ و میــر در اســتان بــوده و ۴۶ درصــد 
مــرگ و میر هــای اســتان در نتیجــه ی بیماری های قلبــی و عروقی 
اســت، ۱۵.۶ درصــد از مرگ و میرهــا نیــز بــه خاطــر ابتــای افــراد بــه 

ســرطان ها اســت.
وی با اشــاره به نقش چاقی در مشــکاتی که در حوزه ی ســامت 
جامعــه شــایع اســت، گفــت: چاقــی، پنجمین علــت مرگ و میــر در 

جهان و ســومین علت مرگ و میر در کشــور ماســت.
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کشــور از  دکتــر شــ�ریاری دبیــرکل مجمــع �یریــن ســ�مت 
بخــ� دیالیــز مرکــز آموزشــی درمانــی امــام ر�ــا (ع) بازدیــد کرد

دبیر کل مجم� خیرین سالمت کشور:
امکانات  بخـش  دیالیـز مرکز امام 
رضا)ع( تبریز مطابق استانداردهای 

جهانی و درکشور نمونه است

کشـــور  ـــرکل مجمـــع خیریـــن ســـامت  ـــی شـــهریاری دبی حســـین عل
در بازدیـــد از دیالیـــز مرکـــز آموزشـــی درمانـــی امـــام رضـــا )ع( تبریـــز 
گفـــت : امکانـــات بخـــش دیالیـــز مرکـــز امـــام رضـــا)ع( تبریـــز مطابـــق 
بـــا اســـتانداردهای جهانـــی بـــوده و بـــدون شـــک جـــزو برتریـــن مرکـــز 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه  کشـــور مـــی باشـــد.به  دیالیـــز 
علـــوم پزشـــکی تبریز:دکتـــر شـــهریاری در ایـــن بازدیـــد پـــای صحبـــت 
ــات  ــد در خصـــوص خدمـ ــز و بخـــش پیونـ ــاران بخـــش دیالیـ بیمـ
مرکـــز دیالیـــز بیمارســـتان امـــام رضـــا )ع( نشســـت. وی در رابطـــه 
ـــز اظهـــار  ـــه بیمـــاران در ایـــن مرک ـــه شـــده ب کیفیـــت خدمـــات ارائ ـــا  ب
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــور ب کش ـــزی  ـــز دیالی ک ـــایر مرا ـــا س ـــه ب ـــت: در مقایس داش
ـــبت  ـــه نس ک ـــی  ـــار رضایت ـــدی و اظه ـــزی و پیون ـــاران دیالی ـــر بیم نظ
ــتناد بـــه  ــا اسـ ــز داشـــتند و بـ بـــه خدمـــات ارائـــه شـــده در ایـــن مرکـ
کـــه در ایـــن دیـــدار داشـــتم کیفیـــت خدمـــات ارائـــه شـــده  مشـــاهداتی 
در ایـــن مرکـــز در حـــد مطلـــوب بـــوده و امیدواریـــم در ســـایر بخشـــها 
باشـــیم.  افـــزون  روز  مقبولیت هـــای  و  شـــاهد موفقیت هـــا  نیـــز 
کثـــرت مراجعـــات از هفـــت اســـتان  وی ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه 
شـــمال غرب بـــه ایـــن مرکـــز، مســـئولین ایـــن مرکـــز توانســـته اند بـــا 
اتخـــاذ تدابیـــر مناســـب در جهـــت ارائـــه هـــر چـــه بهتـــر خدمـــات بـــه 
مراجعیـــن در زمان بنـــدی مراجعـــه بیمـــاران موفـــق عمـــل نماینـــد.
الزم بـــه ذکـــر اســـت ســـاختمان دیالیـــز مرکـــز آموزشـــی و درمانـــی امـــام 
ـــا مشـــارکت خیریـــن محتـــرم شـــهر تبریـــز حـــاج آقـــا  رضـــا )ع(تبریـــز ب
نوبـــری و حـــاج آقـــا مردانـــی آذر و دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 

ـــت. ـــیده اس ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــز و ب ـــاخت، تجهی س

در بازدید دکتر شهریاری از بیمارستان کودکان خیرساز تبریزی عنوان شد:
اتمام کار بیمارستان کودکان 55۰تخت خوابی 

خیرساز تبریزی تا پایان سال1۳9۷

کشــور از بیمارســتان۵۵۰ تختخوابــی  دکتــر شــهریاری دبیــر کل مجمــع خیریــن ســامت 
کــودکان تبریــز کــه توســط خیــر بزرگــوار آقــای مردانــی آذری در حــال ســاخت مــی باشــد بازدید 
گرفت.گفتنــی اســت : ایــن بیمارســتان  بــه عمــل آورد و در جریــان مراحــل ســاخت آن قــرار 
کاری ۷۰ ٪ در حــال ســاخت بــوده و در ســال ۹۷ بــه پایــان خواهــد رســید. بــا پیشــرفت 
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کارگاه آموزشی سازمان های مردم نهاد سالمت 
بــه  بــاالی تبریــز  بــر ظرفیــت  معــاون اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
ــر  کب ــرد. علی ا ک ــد  ــی تاکی ــیب های اجتماع ــگیری از آس ــوری پیش ــز کش ــوان مرک عن
اشــاره  بــا  ســامت  نهــاد  مــردم  ســازمان های  آموزشــی  کارگاه  در  اقــدم  طاهــر 
کــه تبریــز همــواره در مبــارزه بــا آســیب های اجتماعــی پیشــقدم بــوده  بــه ایــن 
کشــوری پیشــگیری از  کــرد: شــهر مــا می توانــد بــه عنــوان مرکــز  اســت، اظهــار 
آســیب های اجتماعــی انتخــاب شــده و مربیــان خــود را بــه منظــور آمــوزش بــه 
کــه حــوزه ی ســامت بایــد  کنــد.  وی بــا تاکیــد بــر ایــن  کشــور اعــزام  ســایر نقــاط 
کــرد: اجتمــاع محــور شــدن ســامت بــه ایــن معنــی  اجتمــاع محــور شــود؛ اظهــار 

کــه از عمــوم مــردم در حــوزه ی پیشــگیری از بیماری هــا بهره منــد شــویم. اســت 
کــز درمانــی در نقــاط  کــرد: بــا احــداث بیمارســتان ها و گســترش مرا  وی خاطرنشــان 
مختلف شهر نمی توان از بروز بیماری های مختلف پیشگیری کرد. در صورت بیمار 
شــدن یــک عضــو خانــواده، همــه ی اعضــای آن خانــواده درگیــر شــده و هزینه هــای 
گاهی دهــی بــه مــردم و آموزش هــای  زیــادی بــه آنــان تحمیــل می شــود؛ از ایــن رو بــا آ
اولیــه بــه منظــور پیشــگیری می تــوان از بســیاری از  تبعــات منفــی بعــدی جلوگیــری 
کارگاه آموزشــی ســازمان های مــردم نهــاد ســامت در مرکــز کشــوری مدیریــت  کــرد. 
ســامت و بــه میزبانــی معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگزار شــد.
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دکتر طاهر اقدم قائم مقام رئیس دانشگاه:
حفظ و ارتقای کرامت مردم در نظام 

اداری از وظایف اصلی ماست 
کمیتـــه صیانـــت از  ششـــمین جلســـه 
اربـــاب  حقـــوق شـــهروندی و تکریـــم 
ـــم مقـــام  ـــا حضـــور قائ رجـــوع دانشـــگاه ب
کمیتـــه  رئیـــس دانشـــگاه و اعضـــای 
صیانـــت از حقـــوق شـــهروندی دانشـــگاه 

ــد ــزار شـ برگـ
ـــزارش  گ ـــه منظـــور  ـــه ب ک در ایـــن جلســـه 
هـــای  کمیتـــه  مســـئولین  عملکـــرد 
همچنیـــن  و  هـــا  معاونـــت  صیانـــت 
خدمـــت  میـــز  دســـتورالعمل  اجـــرای 
تشـــکیل شـــده بـــود دکتـــر طاهـــر اقـــدم بـــا 
بیـــان اهمیـــت رعایـــت منشـــور حقـــوق 
ریاســـت  طـــرف  از  کـــه  شـــهروندی 
ــت  ــده اسـ ــاغ شـ ــوری ابـ ــرم جمهـ محتـ
کـــرم صلـــی اهلل علیـــه  افـــزود: پیامبـــر ا
ـــه  ـــلمین توصی ـــه مس ـــز ب ـــلم نی ـــه وس و آل
ـــر خواســـتار آن هســـتید  گ ـــد: »ا نمـــوده ان
کـــه پـــروردگار و فرســـتاده اش شـــما را 
دوســـت بدارنـــد، وقتـــی امانتـــی بـــه شـــما 
و در ســـخن  کنیـــد  ادا  را  آن  ســـپردند 
گفتـــار صداقـــت را در نظـــر داشـــته و  و 
بـــا همســـایگان خـــود بـــه نیکـــی رفتـــار 
ـــت  ـــای روز قیام ـــام ه ـــی از ن ـــد «و یک کنی
یـــوم الحســـاب اســـت و خداونـــد از حـــق 
حقـــوق  و  گذشـــت  نخواهـــد  النـــاس 
ایـــن  و  اســـت  النـــاس  حـــق  مـــردم 
کـــه امـــروز در دســـت ماســـت  مســـئولیت 
امانـــت اســـت و نبایـــد بـــر امانـــت خیانـــت 
ـــدیم  ـــتخدام ش ـــا اس ـــه م ک ـــود و روزی  ش

یعنـــی مســـتخدم و خـــادم مـــردم شـــدیم 
گـــردن مـــا حـــق دارنـــد و  ایـــن مـــردم بـــر 
ولـــی نعمـــت مـــا هســـتند و مـــا نبایـــد در 
کوتاهـــی  راه خدمـــت بـــه ایـــن مـــردم 
کرامـــت  ارتقـــای  و  حفـــظ  و  کنیـــم 
وظایـــف  از  اداری  نظـــام  در  انســـان 
ـــای  ـــه آق ـــه جلس ـــت. در ادام ـــی ماس اصل
کمیتـــه صیانـــت از  صادقی فـــر، دبیـــر 
گفـــت:  حقـــوق شـــهروندی دانشـــگاه 
کمیتـــه صیانـــت از حقـــوق شـــهروندی و 
تکریـــم اربـــاب رجـــوع دانشـــگاه نزدیـــک 
کـــه فعالیـــت خـــود  ـــه ســـه ســـال اســـت  ب
را بـــه صـــورت علمـــی و هدفمنـــد بـــا 
اســـتفاده از اســـاتید برجســـته دانشـــکده 
ــدد و  ــات متعـ مدیریـــت در قالـــب جلسـ
کاری و در مواقـــع ضـــروری بـــا  منظـــم 
حضـــور رئیـــس محتـــرم دانشـــگاه ادامـــه 
داده اســـت. همچنیـــن برگـــزاری جلســـه 
بیمارســـتان های  مدیـــران  بـــا  مجـــزا 
بهبـــود  مســـئولین  بـــا  اســـتان، 
کیفیـــت بیمارســـتان ها، بـــا مســـئولین 
کمیته هـــای صیانـــت معاونـــت هـــای 
کـــه نهایتـــا  تابعـــه دانشـــگاه انجـــام شـــد 
منجـــر بـــه تدویـــن برنامـــه اســـتراتژیک 
کمیتـــه صیانـــت از حقـــوق شـــهروندی و 
تکریـــم اربـــاب رجـــوع دانشـــگاه شـــد و در 
کنـــار ایـــن فعالیـــت هـــا انجـــام رضایـــت 
ــرورت  ــب ضـ ــر حسـ ــف بـ ــنجی مخلـ سـ
از واحدهـــای دانشـــگاه مخصوصـــا از 

اربـــاب رجـــوع هـــای اورژانـــس هـــای 
کمـــک دانشـــجویان  بیمارســـتان هـــا بـــا 
دانشـــکده مدیریـــت و اطـــاع رســـانی 
گفـــت: دفـــاع از  گرفـــت، وی  صـــورت 
ارزیابـــی عملکـــرد دانشـــگاه در مبـــادی 
طـــرف  از  دانشـــگاه  عملکـــرد  پایـــش 
اســـتانداری جـــزو وظایـــف اصلـــی کمیتـــه 
گـــزارش  کـــه بـــا ارائـــه مســـتندات و  بـــوده 
کاملـــی از عملکـــرد واحدهـــای دانشـــگاه 
کمیتـــه  نتایـــج خوبـــی اخـــذ شـــد و ایـــن 
بـــا برنامـــه ریـــزی وتشـــکیل چنـــد جلســـه 
اطـــاع  ســـایت  انـــدازی  راه  مـــورد  در 
کمیتـــه بـــه نـــام رصـــد فعالیـــت  رســـانی 
ــر  ــت.صادقی فـ ــه داده اسـ ــود را ادامـ خـ
کســـب باالتریـــن رتبـــه توســـط  افـــزود : 
کمیتـــه صیانـــت از حقـــوق شـــهروندی و 
تکریـــم اربـــاب رجـــوع دانشـــگاه در بیـــن 
ســـایر کمیتـــه هـــای دانشـــگاه در ارزیابـــی 
کـــه توســـط  عملکـــرد ســـالیانه دانشـــگاه 
ــتانداری  معاونـــت توســـعه و منابـــع اسـ
گیـــرد، نشـــانگر تـــاش و  صـــورت مـــی 
کارکنـــان  کوشـــش مسئولین،اســـاتید و 
کرامـــت  دانشـــگاه بـــر ارتقـــاء و حفـــظ 
باشـــددر  مـــی  اداری  نظـــام  در  مـــردم 

ـــای  ـــه ه کمیت ـــئولین  ـــه مس ـــه جلس ادام
گـــزارش  صیانـــت دانشـــگاه بـــه ارائـــه 
ـــه  کمیت ـــداف  ـــبرد اه ـــری از پیش مختص
هـــای حـــوزه تحـــت امرخـــود پرداختنـــد 
ــتار  ــان برخـــی مشـــکات خواسـ ــا بیـ و بـ
حـــل ایـــن موضـــوع در ســـطح دانشـــگاه 
ــر  ــر طاهـ شـــدند و در پایـــان جلســـه دکتـ
اقـــدم ضمـــن تقدیـــر و تشـــکر از اعضـــا 
خواســـتار برگـــزاری جلســـات خصوصـــی 
زمینـــه  در  معاونیـــن  تـــک  تـــک  بـــا 
صیانـــت از حقـــوق شـــهروندی شـــدند تـــا 
برنامـــه مشـــخصی بـــرای پیـــاده نمـــودن 
هـــر چـــه بهتـــر دســـتورالعمل میـــز خدمـــت 

در دانشـــگاه تدویـــن شـــود.

 معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می کند:
دوره آموزشی توان افزایی سازمان های مردم نهاد مرتبط با سالمت در معاونت اجتماعی دانشگاه 

علوم پزشکی تبریز با همکاری مرکز تحقیقات SDHعوامل موثر بر سالمت دانشگاه

دکتـــر طاهراقـــدم هـــدف از برگـــزاری 
ایـــن دوره را ارتقـــای علمـــی ســـمن ها 
عنـــوان  اســـتان  ســـامت  خیریـــن  و 
ــار مـــی رود  ــزود: انتظــــــ ــرد و افــــــــــ کــــــــ
بتواننـــد  دوره  ایـــن  شـــرکت کنندگان 
مختلـــف  ابعـــاد  بـــا  آشـــنایی  ضمـــن 
اجتماعـــی  تعیین گرهـــای  ســـامت، 

ســـامت را بشناســـند و نقـــش ســـازمان 
خـــود را در برخـــورد بـــا ایـــن تعیین گرهـــا 
تشــــــخیص دهنـــد و بتواننـــد مشـــکات 
کنند،بعـــد  ســـامت را اولویـــت بنـــدی 
کـــرده  مشـــکل اولویـــت دار را تحلیـــل 
کننـــد. و راهکارهـــای الزم را تدویـــن 
گفـــت:  دکتـــر طاهـــر اقـــدم در ادامـــه 

اســـتفاده ازمهارتهـــای حمایـــت طلبـــی 
کســـب مهـــارت هـــا و روش هـــای  و 
بازاریابـــی اجتماعـــی از دیگـــر اهـــداف 
و  باشـــد  مـــی  آموزشـــی  دوره  ایـــن 
گـــروه  کاردر  روش آموزشـــی بصـــورت 
گروهـــی، ســـخنرانی  کوچـــک، بحـــث 
کار  تعاملـــی، انجـــام پـــروژه در محیـــط 

گفتنـــی اســـت  ـــود.  و جامعـــه خواهـــد ب
گواهـــی ایـــن دوره پـــس از ارائـــه پـــروژه 
کـــه در راســـتای یکـــی از مشـــکات  ای 
ــکاری و  ــا همـ ــتان و بـ ــت دار اسـ اولویـ
 SDH تحقیقـــات  مرکـــز  راهنمایـــی 
تقدیـــم  کننـــد  مـــی  اجـــرا  و  طراحـــی 

کننـــدگان خواهـــد شـــد. شـــرکت 
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دکتر طاهر اقدم در همایش خیرین خامنه مقیم تهران 
خیرین عرصه سالمت در زمینه ها مختلف حتی در عرصه های پژوهش نیز با 

دانشگاه علوم پزشکی همکاری می کنند
گردهم آیـــی  در   اقـــدم  طاهـــر  دکتـــر 
ــران ضمـــن  ــه مقیـــم تهـ خیریـــن خامنـ
خیریـــن  همکاریهـــای  از  تقدیـــر 
هـــای  خانـــه  تجهیـــز  و  ســـاخت  در 
ــی  ــتی درمانـ ــز بهداشـ کـ ــت و مرا بهداشـ
و بیمارســـتانها افـــزود : خیریـــن عرصـــه 
ســـامت در زمینـــه هـــا مختلـــف حتـــی در 
عرصـــه هـــای پژوهـــش نیـــز بـــا دانشـــگاه 
ــد. کننـ ــی  ــکاری مـ ــکی همـ ــوم پزشـ علـ
علـــوم  دانشـــگاه  اجتماعـــی  معـــاون 
پزشـــکی تبریـــزدر ادامـــه گفـــت : در حـــال 

حاضـــر بیمارســـتان ۵۴۰ تختخوابـــی 
کـــودکان بـــا مســـاعدت خیـــر محتـــرم 
ــاخت  ــال سـ ــی آذری در حـ ــای مردانـ آقـ
کـــه در نـــوع خـــود در خاورمیانـــه  اســـت 
بـــی نظیـــر اســـت و مجهـــز تریـــن مرکـــز 
کشـــور و منطقـــه بـــا همـــکاری  دیالیـــز 
و  نوبـــری  آقایـــان  محتـــرم  خیریـــن 
کـــه  ــاد شـــده  ــز ایجـ مردانـــی آذر در تبریـ
مـــردم اســـتان از آن بهـــره منـــد هســـتند.
کار  ایشـــان ضمـــن برشـــمردن اجـــر و مـــزد 
خیـــر و ثـــواب اخـــروی آن، مشـــکات 

ـــتر  ـــتان شبس ـــی شهرس ـــتی درمان بهداش
بخصـــوص منطقـــه خامنـــه را برشـــمرد و 
ابـــراز امیـــدواری کـــرد خیریـــن شهرســـتان 
خامنـــه دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبریـــز را 
کلنیـــک تخصصـــی و فـــوق  ـــاخت  در س
بخـــش  و  آذر  کوهـــورت  تخصصـــی 
حمایـــت  خامنـــه  شهرســـتان  دیالیـــز 
کـــه ایـــن اقـــدام ارزنـــده آنهـــا  نماینـــد چـــرا 
باقیـــات صالحـــات بـــوده و موجبـــات 
را  منطقـــه  مـــردم  ســـامت  ارتقـــای 

کـــرد. فراهـــم خواهـــد 

کز خدمات تخصصی پزشکی برای ارائه خدمات بهینه پزشکی به مردم  افتتاحی دیگر از مرا
درمانگاه تخصصی بیمارستان فارابی ملکان افتتاح شد

درمانــگاه تخصصــی بیمارســتان فارابــی ملــکان بــا حضــور دکتــر خدابخــش اســتاندارآذربایجان شــرقی، خــدادادی نماینــده مــردم ملــکان در مجلــس شــورای اســامی.
دکتــر طاهــر اقــدم قائــم مقــام ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه همــراه دکتــر میرزاپــور رئیــس شــبکه بهداشــت ودرمــان ملــکان وجمعــی از مســئولین ادارات و 

جمعــی از مــردم شهرســتان افتتــاح وبــه بهــره بــرداری رســید.

بازدید دکتر طاهر اقدم از بیمارستان فارابی ملکان 
قائــم مقــام رئیــس دانشــگاه و معــاون اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ســفر بــه شهرســتان ملــکان و شــرکت در مراســم افتتــاح درمانــگاه تخصصــی 

بیمارســتان از بخــش هــای مختلــف بیمارســتان ملــکان بازدیــد نمــود.
کــش ایــن بیمارســتان از نزدیــک در جریــان نحــوه فعالیــت و خدمــت رســانی بــه بیمــاران  کادر زحمــت  دکتــر طاهــر اقــدم در ایــن بازدیــد ضمــن دیــدار از مســئولین و 
گرفــت. ایشــان همچنیــن از تعــدادی از بیمــاران بســتری در بخشــهای مختلــف  ح توســعه آن قــرار  و مراجعیــن در بخــش هــا و واحدهــای ایــن مرکــز و همچنیــن طــر

کــرد. کــرد و از مســئولین بــه جهــت ارائــه بهینــه خدمــات درمانــی بــه مــردم شــریف منطقــه تشــکر  عیــادت 
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گزارش به همکاران، اساتیدو دانشجویان عزیز جهت استحضار 
سام علیکم 

احترامـــا مدتـــی اســـت عـــده ای بـــا دروغگویـــی وتهمـــت زنـــی دنبـــال ایجـــاد فضایـــی غبـــار 
ـــرای  ـــاش ی ـــیر ت ـــی در مس ـــه حواش ـــا ب ـــردن  م ک ـــغول  ـــا مش ـــا ب ـــتند ت ـــگاه هس ـــود در دانش ال
کننـــد  از همـــان لحظـــه اول قصـــد روشـــن نمـــودن  پیشـــرفت دانشـــگاه خدشـــه ایجـــاد 

کـــه  پاســـخگویی مـــن بـــه  مســـایل را داشـــتم ولـــی چـــون فضـــا بـــه نحـــوی مدیریـــت میشـــد 
ـــرای حفـــظ موقعیـــت تلقـــی مـــی شـــد )  ـــا شـــایبه تـــاش ب نوعـــی دفـــاع از ســـر ضعـــف واحیان

گلـــو وخـــار در  کـــه بـــا افـــکار ازادمنشـــانه  وهویـــت طلبانـــه یـــک دانشـــگاهی ناســـازگار بـــود( اســـتخوان در 
گاهـــی  کشـــیدم  و  ســـاکت مانـــدم. خوشـــبختانه صدهـــا صفحـــه اتهامـــات نوشـــته شـــده حتـــی  چشـــم زجـــر 

بـــه درخواســـت و پافشـــاری بنـــده در مراجـــع نظارتـــی وقضایـــی مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت و موضـــوع عیـــان 
ـــذا بـــه شـــما عـــرض میکنـــم مطمیـــن باشـــید اعتقـــادات بنـــده در مـــورد حـــال وحـــرام معـــروف  گردیـــد ل

کـــه بـــه ایـــن  ومنکـــر حـــق و باطـــل نادرســـت و درســـت همـــان تعاریـــف ســـی و چنـــد ســـال قبـــل اســـت 
گذاشـــتم. یعنـــی پارتی بـــازی، رانـــت اداری، تمکیـــن در مقابـــل صاحبـــان  دانشـــگاه معظـــم پـــای 

قـــدرت، توجیـــه نامایمـــات،  بی عدالتـــی، بی توجهـــی بـــه بیـــت المـــال، ســـکوت در مقابـــل تضیبـــع 
ــتم و  ــا می ایسـ ــته و در مقابـــل آن هـ ــتریان داخلـــی و خارجـــی و ... را خـــاف دانسـ حقـــوق مشـ

آمـــاده پرداختـــن هـــر نـــوع تاوانـــی هـــم هســـتم.

در بعد دریافتی بنده ب�تر است بدانید:

من هم مثل شما حقوق هیات علمی را طبق حکم حقوقی دریافت می کنم �
کارکـــرد مـــن نســـبت بـــه  � کل  کـــه شـــما دریافـــت میداریـــد اخـــذ میکنـــم )البتـــه حتمـــا می دانیـــد  کلینبـــک و بیمارســـتان امـــام رضـــا همـــان زمـــان  کارانـــه عملکـــرد خـــودرا از 

کارانـــه  دریافـــت می کـــردم.( گـــر رئیـــس دانشـــگاه نبـــودم ســـه برابـــر فعلـــی بیمـــار دیـــده و  قبـــل ریاســـت بـــه زیـــر یـــک ســـوم رســـیده اســـت، یعنـــی ا
کارانه فعلی که به خاطر  عدم امکان کار می دادند.( � کارانه مدیریتی معادل را که قبا متداول بود دریافت نمیکنم)یعنی همان دو برابر 
کار فرهنگی در دانشگاه به حساب دیگری واریز می کنم. � کارانه مدیریتی مصوب هیات امنا را برای کمک به یک 
هیچ نوع حق ماموریت داخلی و خارجی دریافت نمی کنم. �
از خدمات تحقیقاتی مثل پایان نامه دانشجویان گرنت، استاد برتر کوهورت و... ریالی  استفاده نمی کنم. �
کرم که نیازمند بهره مندی از مزایایی مثل استفاده از خودرو دولتی، خانه دولتی، موبایل دولتی و... نبوده و نیستم. � خدا را شا

کـــرد،  کـــم  کـــرد، توقـــع را  کار  کـــه بایـــد در دوران مدیریـــت صادقانـــه بـــا تمـــام وجـــود  یعنـــی دوســـتان و همـــکاران  خوبـــم مطمئـــن  باشـــید مـــا بـــه عهـــد پیشـــین پایبنـــد هســـتیم 
بیت المـــال را امانـــت الهـــی و مـــردم دانســـت وحفاظـــت نمـــود و بـــرای حفـــظ مســـئولیت نبایـــد حقیقـــت را پـــای مصلحـــت قربانـــی نمـــود.

حـــال خـــدای را بـــه خاطـــر توفیـــق خدمـــت در دانشـــگاه  علـــوم پزشـــکی همراهـــی بـــا دوســـتانی چـــون شـــما خوبـــان  و پایبنـــدی بـــه اصـــول در دوران مدیریـــت ســـپاس میگویـــم و 
کـــرد. گـــر ضـــرورت ببینـــم پیـــاده نظـــام و حامیـــان حرکتهـــای مغرضانـــه اخیـــر را بـــا مـــدارک بـــه شـــما  معرفـــی خواهـــم  مطمئنـــم دروغگویـــان رســـوا خواهنـــد شـــد ا

کنیـــم و باعـــث نارضایتـــی شـــما شـــده ایم. امیـــدوارم بـــه  همین جـــا متاســـفم از اینکـــه بـــه خاطـــر عـــدم همراهـــی بدهکارانمـــان نمی توانیـــم حقـــوق شـــما را بـــه موقـــع پرداخـــت 
لطـــف الهـــی بـــه زودی گشایشـــی ایجـــاد شـــود. همچنـــان خـــود را نیازمنـــد  بهره منـــدی از نظـــرات دوســـتان و همـــکاران  می دانیـــم.

  مارا از دعای خیر و نظرات خوبتان بی بهره نگذارید. 

محمد حسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اول دی ماه ۱۳۹۶

 ����� ������ ����� ��� �� �� 
شفاف سازی امور دانشگاه  از زبان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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گفت:  که به همت انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه برگزار شد،  رئیس دانشگاه در جلسه پرسش و پاس� 
هیچ کس حق توهین به دانشجو و اعضای هیئت علمی را ندارد 

دانشـــجویان  پاســـخ  و  پرســـش  جلســـه   در  صومـــی  حســـین  محمـــد  دکتـــر 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در پاســـخ بـــه مشـــکات دانشـــجویان دانشـــکده  
کـــردن ایـــن مشـــکات جلســـات  کـــرد: بـــه منظـــور برطـــرف  توانبخشـــی اظهـــار 
کـــه انتقـــال دانشـــکده توانبخشـــی بـــه ســـاختمان  متعـــددی برگـــزار شـــده اســـت 
دانشـــکده  داروســـازی از جملـــه نتایـــج آن اســـت. حـــل مشـــکات دانشـــجویان و 
کامـــل دانشـــکده داروســـازی بـــه  اســـاتید دانشـــکده  توانبخشـــی، پـــس از انتقـــال 
ـــزود: ســـاختمان ســـابق  گرفـــت.وی اف ـــرار خواهـــد  ـــد در اولویـــت ق ســـاختمان جدی
ـــوردار  ـــبی برخ ـــی مناس ـــت فیزیک ـــر از وضعی ـــع در ولیعص ـــی واق ـــکده  توانبخش دانش
� وقـــت  ـــر انتقـــال آن بـــه دانشـــکده  داروســـازی در اســـر نبـــود؛ از ایـــن رو تصمیـــم ب
ــور آموزشـــی و  ــور فعالتـــری در امـ گرفتـــه شـــد و ایـــن دانشـــکده از ایـــن پـــس حضـ
پژوهشـــی خواهـــد داشـــت.وی در ادامـــه در پاســـخ بـــه ســـواالت دانشـــجویان 
کـــرد:  پزشـــکی ارس مبنـــی بـــر شـــهریه هاى دانشـــجویان ایـــن دانشـــگاه عنـــوان 
خ شـــهریه  دانشـــگاه های خودگـــردان بایـــد مـــورد تاییـــد هیئـــت  اصـــاح و تصویـــب نـــر
کـــه دانشــــــــگاه متحمـــل شـــد،  امنـــای مرکـــزی باشـــد. بـــا وجـــود فشـــارهای زیـــادی 
ــگاه  ــه دانشـ ــاه بـ ــد مـ ــر دانشــــــــجویان علوم پزشـــکی ارس پـــس از طـــی چنـ کثـــــ ا
کیفیـــت  علوم پزشـــکی تبریـــز منتقـــل می شـــوند. همچنیـــن فضاهـــای دســـــترسی و 

آمـــوزش در ارس هـــم بیشـــتر شـــــده اســـت.
ـــامانی های اجتماعـــی  ـــار نابسـ ـــه ســـوال دیگـــری در خصـــوص آم ـــخ بـ وی در پاســـ

گفـــت: آمـــار تمامـــی نابســـامانی ها از جملـــه اعتیـــاد و مســـائل اخاقـــی بـــه طـــور 
گروه هـــای  کنیـــم و  کامـــل در دســـترس اســـت. بایـــد مشـــکات دانشـــجویان را حـــل 

روانپزشـــکی نیـــز وارد ایـــن عرصـــه شـــوند.
کـــه برخـــی مـــا را مواخـــذه  وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود بـــا بیـــان ایـــن 
گفـــت: پیگیـــر هســـتیم تـــا در برنامـــه   کـــه چـــرا خوابـــگاه می ســـازید،  می کننـــد 

بودجـــه ای اعتبـــاری بـــرای توســـعه  خوابگاه هـــا اختصـــاص یابـــد.
کـــه دانشـــگاه بی نقـــص  کـــرد: ادعـــا نمی کنیـــم  صومـــی در پایـــان خاطرنشـــان 
ــگاهی و  ــئوالن دانشـ ــی مسـ ــکاری و همراهـ ــا همـ ــم بـ ــی امیدواریـ ــت، ولـ ــوده اسـ بـ

دانشـــجویان شـــاهد حـــل مشـــکات و توســـعه  روزافـــزون دانشـــگاه باشـــیم.
دکترابوالقاســــــم جویبـــان، معـــاون تحقیقـــات و فنـــاوری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
ـــت  ـــش کیفی ـــه کاه ـــش ب کن ـــجویی در وا ـــخ دانش ـــش و پاس ـــه  پرس ـــز در جلس ـــز نی تبری
کـــه بیـــش  فعالیت هـــای فناورانـــه و بی نتیجـــه بـــودن آن گفـــت: بـــه عنـــوان کســـی 
ـــه  ـــگاه در عرص ـــم دانش ـــت می گوی ـــه صراح ـــته، ب ـــی داش ـــت تحقیقات ـــال فعالی از ۲۰ س
کـــرده اســـت، ولـــی قبـــول داریـــم تحقیقـــات دانشـــجویی  پژوهشـــی بســـیار رشـــد 
بایـــد فعال تـــر از ایـــن باشـــد. گفتنـــی اســـت جلســـه  پرســـش و پاســـخ دانشـــجویان 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــه همـــت انجمـــن اســـامی دانشـــجویان دانشـــگاه 
کتبـــی و  ح ســـواالت  در تـــاالر شـــهید شـــایانمهر دانشـــکده  پزشـــکی تبریـــز و بـــا طـــر

ــد. ــزار شـ ــوی دانشـــجویان برگـ ــفاهی از سـ شـ
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کشف و پلمب کارگاه تولید عسل تقلبی 
توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو تبریز

کارشناســـان  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
ــه و  ــات واصلـ ــی اطاعـ ــذا و دارو در پـ ــامیدنی معاونـــت غـ ــی و آشـ کـ ــواد خورا مـ
ــته بنـــدی عســـل تقلبـــی  ــد و بسـ ــه محـــل تولیـ ــده بـ ــه عمـــل آمـ بررســـی های بـ
کنـــدرود مراجعـــه و مقادیـــر زیـــادی عســـل فلـــه و بســـته بنـــدی شـــده  واقـــع در 
کامـــا غیـــر  کارگاه غیـــر مجـــاز  کردنـــد. تولیـــد عســـل در ایـــن  تقلبـــی را توقیـــف 
ــوده  ــتی بـ ــائل بهداشـ ــت مسـ ــدون رعایـ ــل بـ ــد عسـ ــای تولیـ ــتی و دیگهـ بهداشـ
و بصـــورت دســـتی از مـــواد غیـــر مجـــاز، شـــکر و اســـانس در ظـــروف شیشـــه ای 
ـــا  ـــن عســـل تقلبـــی بســـته بنـــدی شـــده ب ـــد بیـــش از ۵ ت ـــر مـــی شـــد. در ایـــن بازدی پ
گردیـــد.  کشـــف و توقیـــف  کارتـــن  برندهـــای مختلـــف و مقادیـــر زیـــادی برچســـب و 
قابـــل ذکـــر اســـت پرونـــده فـــرد خاطـــی بـــه مراجـــع قضایـــی جهـــت بررســـی و رســـیدگی 
ـــد  ـــد. از عمـــوم شـــهروندان خواهشـــمندیم هنـــگام خری گردی هـــای قضایـــی ارجـــاع 
ج شـــده در  کـــی و آشـــامیدنی بـــه شـــماره پروانـــه ســـاخت در هـــر نـــوع محصـــول خورا

برچســـب محصـــول دقـــت نماینـــد و مـــوارد مشـــکوک، غیرمجـــاز و هرگونـــه شـــکایات 
کـــی، آشـــامیدنی، آرایشـــی و بهداشـــتی را بـــه شـــماره  از محصـــوالت تولیـــدی خورا
ــه معاونـــت  ــوری بـ ــورت حضـ ــا به صـ ــای ۳۴۴۲۱۹۲۴ و ۳۴۴۲۹۳۹۴ یـ تلفـــن هـ
� وقـــت  غـــذا و داروی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز اطـــاع دهنـــد تـــا در اســـر

گیـــرد. اقدامـــات الزم در ایـــن خصـــوص انجـــام 

 از ��ــ�م �ــ��و��ان ���ــ�م ��ا��ــ����� �����ــ� �ــ���� از 
�����ت �����ی ��را��، آ�ــ������، آرا��ــ� و ���ا�ــ�� را 
�� ���ره ���� ��ی ٣٤٤٢١٩٢٤ و ٣٤٤٢٩٣٩٤ �� ���رت ����ی 
�� ���و�� ��ا و دا�و دا����ه ���م ����� ����� ا��ع د���

تقدیر وتشکر رادیو سالمت از زحمات صادقانه
دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دریافــت لــوح تقدیــر وتشــکر رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از طــرف دکتــر حمیــد شــاه آبــادی، 
معــاون صــدای جمهــوری اســامی ایــران ودکتــر صدیقــه اعتمــاد ســعید، مدیــر شــبکه رادیویــی ســامت
در اختتامیــه نخســتین جشــنواره پیشــگیری از ســوانح وحــوادث از رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 

ح میباشــد بــا ارائــه لوحــی تقدیــم بعمــل آمــد متــن لــوح بدیــن شــر
گرامی جناب آقای دکتر محمد حسین صومی استاد 

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

در حســن ختــام نخســتین جشــنواره ی پیشــگیری از ســوانح وحــوادث رادیــو ســامت همــراه وهمــدل 
کــه در ایــن مســیر برمیداریــم  گامــی  کــه امــروز آغازگــر آن بودیــم دشــوار اســت وبــی مــرز. وهــر  شــدیم.راهی را
عشــق مــی خواهــد وتــوکل بــر حضــرت دوســت. از زحمــات حضرتعالــی وهمــت بلندتــان در مدیریــت بحــران 
زلزلــه کرمانشــاه، کــه آرامــش وزندگــی دوبــاره ای بــرای کشــور بــه ارمغــان آورد والتیــام بخش آســیب دیدگان 

کــرده توفیقــات روز افــزون شــما را از درگاه ایــزد متعــال خواســتاریم. ایــن حادثــه شــد تقدیــر وتشــکر 

دکتر حمید شاه آبادی، معاون صدای جمهوری اسامی ایران
دکتر صدیقه اعتماد سعید، مدیر شبکه رادیویی سامت
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برگزاری مراســم تکریم و معارفه ی مدیر آمار و فناوری اطالعات دانشــگاه
کبــــــــــر طاهـــر اقــــــــدم،  دکتــــــــر علـــی  ا
قائـــم مقـــام دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
تبریـــز  در ایـــن مراســـم بـــا بیـــان ایـــن 
کـــه مســـئولیت های اجرایـــی امانتـــی 
اســـت،  حق النـــاس  و  خـــدا  ســـوی  از 
گفـــت: مـــردم مـــا در همـــه ی عرصه هـــا 
کثـــر  یـــار و یـــاور مســـئوالن بـــوده  و در ا
مواقـــع بحرانـــی پیشـــقدم شـــده اند؛ از 
ـــوان در خدمـــت  ـــا تمـــام ت ـــد ب ایـــن رو بای

مـــردم باشـــیم.
رهبـــر  فرمایشـــات  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
کســـانی  گفـــت: تمامـــی  معظـــم انقـــاب 
کـــه مســـئولیتی را بـــر عهـــده دارنـــد، بایـــد 
پاســـخگو باشـــند؛ چـــرا کـــه در آخـــرت نیـــز 
کـــم  کوچک تریـــن  بایـــد پاســـخگوی 
کاری خـــود باشـــیم. قبـــول مســـئولیت 
نوعـــی از خودگذشـــتگی اســـت و زمانـــی 
کـــه بـــه درســـتی  ارزشـــمند خواهـــد بـــود 
ـــا  کنیـــم.وی در ادامـــه ب انجـــام وظیفـــه 
تاکیـــد بـــر نقـــش فنـــاوری اطاعـــات در 
دنیـــا گفت:فنـــاوری اطاعـــات ماننـــد 
ــر  گـ ــه ا کـ ــت  ــز اسـ ــی مغـ ــتم عصبـ سیسـ
کار نکنـــد، ارتباطـــات بیـــن  ـــه درســـتی  ب
ـــده و  ـــل ش ـــف مخت ـــمت های مختل قس

بـــرون داد خوبـــی نخواهیـــم داشـــت.
آمـــار  اقـــدم ادامـــه داد:  دکتـــر طاهـــری 
ـــن در  ـــه روز و آنای ـــق، ب ـــور دقی ـــه ط ـــد ب بای
گـــر داده هـــا  دســـترس باشـــد؛ چـــرا کـــه ا
دقیـــق نباشـــند، تصمیم گیری هـــا نیـــز 
نادرســـت خواهد بـــود؛ بنابرایـــن از ابتدای 
تحویـــل دانشـــگاه در راســـتای اصــــــــاح 
زیرساخـــت ها و تنظیــــم برنامه ی کوتاه 

مـــدت در جلســـات کمیتـــه ی IT تـــاش 
نقطـــه ی  بـــه  رســـیدن  تـــا  و  کرده ایـــم 

مطلـــوب راه زیـــادی داریـــم.

کـــــــــــه  وی در ادامـــه بـــا بیـــان ایـــــــــن 
ــت های  ــراد در پســـــــ ــی افـــــــ جابه جایـ
کفایـــت یـــا  مختلـــف، نشـــانگر عـــدم 
انجـــام  در  نقـــص  و  عیـــب  وجـــود 
کـــرد: در  وظیفـــه ی آنـــان نیســـت، تاکیـــد 
برخـــی مـــوارد خـــود مســـئوالن اجرایـــی 
بـــه رســـالت های ســـنگین  بـــا توجـــه 
درخواســــــــت می کننــــــــد تـــا شـــخص 

دیگـــــــــری جایگزیـــن آنـــان شـــود.
وی عنـــوان کـــرد: دیدگاه هـــای جزیـــره ای 
مانـــع بزرگـــی بـــرای پیشـــرفت بـــه شـــمار 
می آیند.بایـــد حامـــی مدیـــران جدیـــد 
باشـــیم و بـــا همفکـــری و همـــکاری، 
ـــز  ـــوم پزشـــکی تبری ـــگاه دانشـــگاه عل جای
را همچنـــان در ســـطح دانشـــگاه های 

تیـــپ یـــک حفـــظ کنیـــم.
قائـــم مقـــام دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
کـــرد:  خاطرنشـــان  پایـــان  در  تبریـــز 
خداونـــد ناظـــر تمامـــی اعمـــال مـــا اســـت 
و بایـــد بـــرای پاسداشـــت خـــون شـــهدا 
وظایـــف خـــود را بـــه درســـتی انجـــام 

داده و خدمتگـــذار مـــردم باشـــیم.
»ســـعید ســـقطی زاد، »مدیـــر ســـابق آمـــار 
و فنـــاوری اطاعـــات دانشـــگاه علـــوم 

مراســـم  ایـــن  در  نیـــز  تبریـــز  پزشـــکی 
کشـــوری  کـــرد: توســـعه ی هـــر  اظهـــار 
توســـعه ی  بـــا  مســـتقیمی  ارتبـــاط 

دارد. اطاعـــات  فنـــاوری 
اختصاصـــی  و  کان  اهـــداف  تمامـــی 
و  آمـــار  فنـــاوری،  بـــا  ســـازمان  یـــک 
می شـــود. تعییـــن  دقیـــق  اطاعـــات 
وی ادامـــه داد: دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
تبریـــز بـــرای تامیـــن زیرســـاخت های 
میلیـــارد   ۱۶ اطاعـــات  فنـــاوری 
کنـــون  تومـــان اعتبـــار الزم داشـــت تـــا 
حـــدود چهـــار الـــی پنـــج ملیـــارد تومـــان 
هزینه هـــای جـــاری و بـــه همیـــن میـــزان 
نیـــز صـــرف زیرســـاخت ها شـــده اســـت.
و  کمـــی  عملکـــرد  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ـــار و  ـــت آم ـــر مدیری کیفـــی ســـه ســـال اخی
کـــرد: بهبـــود  فنـــاوری اطاعـــات بیـــان 
ــش  ــیون اداری، افزایـ ـــتم اتوماسـ سیس
کاربـــران از  پنـــج هـــزار بـــه ۲۲  تعـــداد 
تمامـــی  ســـرورهای  تجمیـــع  هـــزار، 
کـــز و افزایـــش پهنـــای بانـــد از جملـــه  مرا

ـــد. ـــه شـــمار می آی ـــز ب ـــات ایـــن مرک اقدام
ــار  ــد آمـ ــر جدیـ »پیمـــان رضایـــی«، مدیـ
و فنـــاوری اطاعـــات دانشـــگاه علـــوم 
ایـــن  پایـــان  در  نیـــز  تبریـــز«  پزشـــکی 
کـــرد: در زمینـــه ی آمـــار  مراســـم بیـــان 
کـــه ناشـــی از  و فنـــاوری مشـــکل داریـــم 

گرایـــی در مرکـــز آمـــار اســـت.  وا
کــــــــــرد: روســـــــــای  وی خاطرنشـــــــــان 
دانشـــکده ها و بیمارســـتان ها بایـــد در 
راســـتای الکترونیکـــی شـــدن سیســـتم ها  
بـــا بخـــش فنـــاوری همـــکاری کننـــد. 
محتـــوای  تولیـــد  بـــا  می توانیـــم  مـــا 
الکترونیکـــی جایـــگاه دانشـــگاه را ارتقـــاء 
کـــرد: بـــا توجـــه  بخشـــیم.  وی تاکیـــد 
بـــه بـــاال بـــودن ضریـــب نفـــوذ بـــاالی IT و 
آمـــار،  ســـاخت و طراحـــی HIS در طـــول 
دو ســـال آتـــی بایـــد مـــورد توجـــه معاونـــت 
توســـعه و بهداشـــتی دانشـــگاه قرار گیرد.

چـــه  هـــر  کـــرد:  خاطرنشـــان  رضایـــی 
اطاعـــات  فنـــاوری  نفـــوذ  ضریـــب 
کیفیـــت،  باشـــد،  بـــاال  دانشـــگاه  در 
رضایـــت افزایـــش و خطـــای پزشـــکی 
کـــرد. توســـعه ی  کاهـــش پیـــدا خواهـــد 
 ،IT فیبرنـــوری، دیتـــا ســـنتر، امنیـــت
اســـتفاده از نخبـــگان کشـــوری و بنیـــاد 
ملـــی نخبـــگان در حـــوزه ی آی تـــی از 
ــود.  ــد بـ ــی خواهـ ــای آتـ ــه برنامه هـ جملـ
در مراســـم تودیـــع و معارفـــه ی مدیـــر آمـــار 
و فنـــاوری اطاعـــات دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی تبریـــز، پیمـــان رضایـــی بـــه 
عنـــوان مدیـــر جدیـــد معرفـــی و از زحمـــات 

ســـعید ســـقطی زاد قدردانـــی شـــد.
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برگزاری آئین تکریم و معارفه سرپرست
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان سراب

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  بــه 
کــه بــا  علــوم پزشــکی تبریــز در مراســمی 
حضــور امــام جمعــه ســراب، فرمانــدار، 
نماینــده مجلــس وجمعــی از مســئولین 
خدمــات  و  علوم پزشــکی  دانشــکده 
بهداشــتی  ودرمانی سراب انجام گرفت 
صومــی  دکتــر  ســوی  از  حکمــی  طــی 
رئیس کان منطقه ۲ و رئیس دانشگاه 
علیرضــا  دکتــر  تبریــز،  پزشــکی  علــوم 
ابهــری بــه عنــوان سرپرســت دانشــکده 

علــوم پزشــکی ســراب منصــوب شــد.
ــی  کرمـ ــام ا در ایـــن مراســـم حجت االسـ
امـــام جمعـــه ســـراب ضمـــن قدردانـــی 
صومـــی  دکتـــر  زحمـــات  از  تشـــکر  و 
ــد  ــر وامیـ ــت تدبیـ ــرد دولـ کـ ــان  خاطرنشـ
در حـــوزه ســـامت خدمـــات قابـــل توجـــه 
وارزنـــده ای  انجـــام داده اســـت. وی 
وزیـــر  هاشـــمی  دکتـــر  توجـــه  بـــذل  از 
رئیـــس  صومـــی  دکتـــر  و  بهداشـــت 
دانشـــگاه به نیازهای شهرســـتان ســـراب 
کـــرد احـــداث  قدردانـــی نمـــوده و اظهـــار 
و تجهیـــــــــز بیمارســـــــتان در کمتریـــــــن 
زمـــان ممکـــن و ایجـــاد دانشـــکده علـــوم 
پزشـــکی ســـراب از بارزتریـــن ومهمتریـــن 

خدمـــات در حـــوزه ســـامت می باشـــد.
مهنـــدس بـــدر شـــکوهی فرمانـــدار ســـراب 
نیـــز در ایـــن آئیـــن تکریـــم ومعارفـــه از 
خدمـــات ارزنـــده رئیـــس دانشـــگاه علـــوم 
ـــرای  ـــی نمـــوده وب ـــز قدردان پزشـــکی تبری
سرپرســـت جدیـــد آرزوی موفقیـــت در 
حـــوزه ســـامت نمـــوده وهمـــکاری فـــی 
مابیـــن دانشـــکده علـــوم پزشـــکی ســـراب 
را بـــا فرمانـــداری ومجموعـــه شـــورای 

اداری شهرســـتان را خواســـتار شـــد.
مردمـــی  نماینـــده  داودی  یوســـف 
از  نیـــز ضمـــن تقدیـــر وتشـــکر  ســـراب 
دکترصومـــی در طـــول تصـــدی )رئیـــس 
دانشـــکده علـــوم پزشـــکی ســـراب ( از 
نصـــب و راه انـــدازی بخـــش ام.آر.آی 
در بیمارســـتان جدیـــد ســـراب خبـــر داده 
کیفـــی رشـــته های  کمـــی و  و توســـعه 
علوم پزشـــکی  دانشـــکده  در  موجـــود 
ســـراب را  از اهـــم موضوعـــات دانســـته 
و خواســـتار  نهادینـــه و اجرائـــی نمـــودن 
ایـــن موضـــوع از طریـــق مســـئولین شـــد.
وی همچنیـــن در ادامـــه اظهـــارات خـــود 
رشـــته های  متخصصیـــن  جـــذب  از 
ــتان  ــرای بیمارسـ ــکی بـ ــف پزشـ مختلـ

کمبـــود  واز  نمـــوده  تقدیـــر  ســـراب 
متخصـــص رادیولـــوژی، ســـونوگرافی در 
ایـــن شـــبکه خبـــر داده واظهـــار امیـــدواری 
به موقـــع  چاره اندیشـــی  بـــا  کـــه  کـــرد 
مسئولین این مشکل نیز مرتفع گــــردد.
دکتـــر صومـــی رئیـــس دانشـــگاه ضمـــن 
ـــه  ـــری ب ـــا ابهــــــ ـــر علیرض ـــی دکتـــــ معرفــــ
عنـــــــــوان سرپرســـت دانشـــــــــگاه علـــوم 
پزشـــــــکی و خدمـــات بهداشـــتی درمانـــی 
ســـراب اظهـــار داشـــت در کان منطقـــه 
۲ کشـــوری سیاســـتگذاری هـــای حـــوزه 
ســـامت بـــا توجـــه بـــه مســـائل بومـــی 
ومنطقـــه ای صـــورت گرفتـــه ودر حـــال 

گرفتـــن می باشـــد. انجـــام 
شـــیوع  مـــورد  در  صومـــی  دکتـــر 

گوارشــــــــی در اســـــــــتان  ســـــــــرطانهای 
رتبـــــــــه  گفـــت:  آذربایجان شــــــــــرقی 
ـــتانها  ـــایر اس ـــه از س ـــن زمین ـــتان در ای اس
بیشـــتر بـــوده ولـــی تعبیـــر ســـونامی در 
ایـــن زمینـــه مـــورد قبـــول نمـــی باشـــد 
بـــه  زیـــرا در ایـــن راســـــــتا تحقیقـــات 
صـــورت جـــدی بـــا متخصصیـــن زبـــده 
گرفتــــــــن می باشـــد. در حـــال انجـــام 

صومـــی  دکتـــر  از  مراســـم  ایـــن  در 
تشـــکر  و  تقدیـــر  دانشـــگاه  ریاســـت 
به عمـــل آمـــد. همچنیـــن دکتـــر صومـــی 
دکتـــر علیرضـــا ابهـــری را بـــه عنـــوان 
سرپرســـت دانشـــکده علوم پزشـــــــکی و 
خدمـــات بهداشـــــــتی و درمانـــی ســـراب 

کـــــــرد. منصـــوب 

واحدهای تولیدی ملزم به رعایت 
استانداردهای بین المللی برای حضور در 

عرصه های بین المللی
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه  بـــه 
روزه  دو  دوره  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم 
ممیـــزی شـــامل ایـــزو ۲۲۰۰۰ و  ۱۹۰۱۱ 
در ســـالن آمفـــی تاتـــر معاونـــت غـــذا و دارو 
کارشناســـان ایـــن معاونـــت و  ـــا حضـــور  ب

گردیـــد. شـــبکه هـــای اســـتانی برگـــزار 
مدرس این دوره دکتــــر ساسان رضایـــــــی 
کشـــوری  و  بین المللـــی  ســـرممیزان  از 
الزامـــات مدیریـــت ایمنـــی مـــواد غذایـــی 
و الزامـــات آن در طـــول زنجیـــره تولیـــد 

مـــواد غذایـــی تـــا مصـــرف کننـــده نهایـــی و 
خطـــرات بالقـــوه و کنتـــرل و نظـــارت بـــرآن 
ــی  ــزی و بازرسـ ــوه ممیـ ــن نحـ و همچنیـ
سیســـتم هـــای مدیریـــت کیفیـــت را بطور 

ـــرد.  ـــریح ک ـــل تش کام
دکتـــر رضایـــی در ایـــن دوره آموزشـــی 
ــواد  کیفیـــت مـ ــات  گفـــت: ایمنـــی و ثبـ
کـــه  بـــوده  مهمـــی  مقولـــه  غذایـــی 
در  ایـــزو  المللـــی  بیـــن  اســـتاندارهای 
ــورت  ــه صـ ــا بـ ــورهای دنیـ کشـ ــی  تمامـ

خـــود جـــوش در ایـــن موضـــوع اجرایـــی 
کـــه  تولیـــدی  واحـــد  و  شـــود  مـــی 
بخواهـــد در عرصـــه رقابـــت جهانـــی 
کنـــد،  پایــــدار و روبه پیشـــرفت حرکـــت 
ملـــزم بـــــــــــه رعایـــت اســـتانداردهای 

اســـت.  بیــــــــن المللی 
وی ادامـــه داد: داشـــتن فراینـــد منظـــم 
و مشـــخص بـــا ثبـــت اطاعـــات تولیـــدی 

صرفـــا وقت گیـــری بـــرای واحـــد تولیـــدی 
نبـــوده و بـــرای واحـــد تولیـــدی عـــاوه بـــر 
ثبـــات بـــازار ســـود آوری را نیـــز بایـــد بـــه 

همـــراه داشـــته باشـــد.   
کارگاه عملـــی نیـــز  در ایـــن دوره چندیـــن 
برگـــزار شـــده و در پایـــان دوره جهـــت 
کننـــدگان،  گواهـــی بـــه شـــرکت  اعطـــای 

گردیـــد. آزمـــون نهایـــی برگـــزار 
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التزام شرکت های پخش دارو به 
استفاده از خودروهای استاندارد و 

دارای دو جداره عایق
ــه را  ــن جلسـ ــدف از ایـ ــاد اور هـ ــواد اعتیـ ــر دارو و مـ ــی مدیـ ــن آقاجانـ ــر حسـ دکتـ
کیفیـــت  ــا  ــواع دارو و ارتقـ ــع انـ ــوه توزیـ ــر در خصـــوص نحـ ــادل نظـ ــی و تبـ بررسـ
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه  کـــرد. بـــه  خدمـــات دارویـــی اســـتان عنـــوان 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز جلســـه دوره ای ســـتاد توزیـــع دارویـــی اســـتان بـــا حضـــور 
مدیـــر اداره نظـــارت بـــر دارو و مـــواد اعتیـــاد آور دکتـــر حســـن آقاجانـــی و مدیـــران 
کنفرانـــس معاونـــت  شـــرکت هـــای پخـــش سراســـری و اســـتانی دارو در ســـالن 
غـــذا و دارو برگـــزار شـــد.  دکتـــر آقاجانـــی هـــدف از ایـــن جلســـه را بررســـی و تبـــادل 
کیفیـــت خدمـــات دارویـــی  نظـــر در خصـــوص نحـــوه توزیـــع انـــواع دارو و ارتقـــا 
کـــرد. در ایـــن جلســـه بـــر لـــزوم اســـتفاده شـــرکت هـــای پخـــش  اســـتان عنـــوان 
ــتر  ــارت بیشـ ــق و نظـ ــداره عایـ ــتاندارد دارای دو جـ ــای اسـ ــی از خودروهـ دارویـ
ــت.  گرفـ ــرار  ــد قـ کیـ ــورد تا ــز مـ ــا نیـ ــدگان و ویزیتورهـ ــه نماینـ ــران پخـــش بـ مدیـ

ـــت و ســـامت  همچنیـــن مقـــرر شـــد هیـــچ مکمـــل دارویـــی بـــدون برچســـب اصال
کاال از طریـــق شـــرکت هـــای پخـــش توزیـــع نگـــردد و بـــا هماهنگـــی شـــرکت 
ــاق ایـــن برچســـب قبـــل از  ــه الصـ کننـــده نســـبت بـ ــد  کننـــده و تولیـ هـــای وارد 
توزیـــع بـــه داروخانـــه هـــا اقـــدام نماینـــد. همچنیـــن بـــه منظـــور تســـریع انتقـــال 
ـــن  ـــردد ای ـــکات ت ـــل مش ـــهری و ح ـــتانی و ش ـــف اس ـــای مختل ـــش ه ـــه بخ دارو ب
ـــا حضـــور اداره  ـــر و ترافیک هـــای شـــهری جلســـه ای ب خودروهـــا در بعضـــی معاب

راهنمایـــی و رانندگـــی برگـــزار شـــود. 

استاد بالینی داروسازی:
در اکثر سرماخوردگی ها نیاز به مصرف 

آنتی بیوتیک نمی باشد
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز جلســـه آموزشـــی تجویـــز  بـــه 
و مصـــرف منطقـــی آنتـــی بیوتیـــک هـــا در بیماریهـــای تنفســـی بـــرای داروســـازان و 
کـــز آموزشـــی و درمانـــی  نماینـــدگان ADR و پزشـــکان شـــاغل در بیمارســـتان هـــا و مرا

ـــزار شـــد.  کنفرانـــس معاونـــت غـــذا و دارو برگ اســـتان در ســـالن 
گـــروه بالینـــی داروســـازی  کار از اســـاتید  در ایـــن دوره آموزشـــی دکتـــر همیشـــه 
ع  ــیو ــوا و شـ ــرد شـــدن هـ ــه سـ ــه بـ ــا توجـ گفـــت: بـ ــوان مـــدرس ایـــن دوره  ــه عنـ بـ
بیماریهـــای تنفســـی و افزایـــش مصـــرف بعضـــی آنتـــی بیوتیـــک هـــا مصـــرف ایـــن 

گیـــرد.  ــرار  ــا بایســـتی مـــورد بازبینـــی قـ دســـته از داروهـ
کثـــر ســـرماخوردگی هـــا نیـــاز بـــه مصـــرف آنتـــی  کار ادامـــه داد: در ا دکتـــر همیشـــه 
بیوتیـــک نمـــی باشـــد و شستشـــوی بینـــی بـــا آب نمـــک )ســـرم شستشـــو( در 
کـــرد مصـــرف خودســـرانه  مرحلـــه اول موثـــر مـــی باشـــد. وی همچنیـــن توصیـــه 

ــز پزشـــک  آنتـــی بیوتیـــک بخصـــوص بـــدون تجویـ
باعـــث مقاومـــت بـــه آنتـــی بیوتیـــک شـــده و ایـــن 

ـــرد. در  ک ـــد  ـــه خواه ـــکل مواج ـــا مش ـــار را ب ـــر بیم ـــای دیگ ـــان ه ـــرای درم ع ب ـــو موض
پایـــان درخصـــوص نحـــوه مشـــاوره هـــای دارویـــی داروســـازان و ارائـــه مطالـــب 

گفتگـــو شـــد. کافـــی و مفیـــد بـــه بیمـــاران بحـــث و 

نجات جان مادر باردار از میان برف و کوالک دریکی از روستاهای هشترود
کهریـــزی  ـــز بهداشـــتی و درمانـــی نظـــر  ـــع مرک کنـــدی از تواب ـــه بهداشـــت عمـــران  ـــه و نیـــم صبـــح روز یکشـــنبه ۸ بهمـــن ۱۳۹۶ طـــی تمـــاس تلفنـــی بهـــورز خان  ســـاعت ن
ک  کـــوال کیلومتـــری شهرســـتان هشـــترود مبنـــی بـــر اینکـــه مـــادری بیســـت ســـاله بـــا بـــارداری بـــار دوم و ســـابقه ســـزارین بـــه علـــت بســـته بـــودن راه  و بـــرف و  در۷۰ 
ـــا اداره  ـــای الزم را ب ـــی ه ـــترود هماهنگ ـــان هش ـــت  و درم ـــبکه بهداش ـــات ش ـــداد و نج ـــم ام ـــه تی ـــاس، بافاصل ـــن اس ـــتان را  نداردبرای ـــه بیمارس ـــال ب ـــکان انتق ـــدید ام ش
گزارش،بـــا تـــاش بـــی وقفـــه بعـــد از پنـــج ســـاعت تـــاش در  کهریـــزی را بـــه عمـــل آورده و عـــازم منطقـــه شـــدند. بنابرایـــن  راه و ترابـــری و بخشـــداری بخـــش نظـــر 
ســـاعت دو نیـــم بعـــد از ظهـــر مـــادر در آســـتانه زایمـــان، بـــه بیمارســـتان امـــام حســـین)ع( هشـــترود انتقـــال داده شـــده  و بطـــور اورژانـــس تحـــت عمـــل ســـزارین قـــرار 
کیـــپ هـــال احمـــر شهرســـتان از همـــان روســـتا بـــه واحـــد اســـکان  گرفتندهمچنیـــن  یـــک مـــادر بـــاردار پـــا بـــه مـــاه نیـــز بـــه علـــت نامناســـب بـــودن شـــرایط جـــوی بـــا یـــاری ا

ـــد. ـــال داده ش ـــترود انتق ـــان هش ـــت ودرم ـــبکه بهداش ـــع در ش ـــادران واق م
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بیست و ششمین آیین تجلیل از 
دانشجویان نمونه دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز
بیســت و ششــمین آییــن تجلیــل از دانشــجویان نمونــه دانشــگاهی دانشــگاه 
و  دانشــگاه  ایــن  رئیســه  هیئــت  اعضــای  حضــور  بــا  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
دانشــجویان نمونــه دانشــگاهی و همچنیــن دیگــر دانشــجویان در تــاالر لــک 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، در  دانشــکده دندانپزشــکی برگــزار شــد. بــه 

ــر بهره منــدی دانشــگاه و  ــراد ســخنرانی پرداختــه و ب ــه ای ــه دانشــگاهی، اعضــای هیئــت رئیســه دانشــگاه  ب بیســت و ششــمین آییــن تجلیــل از دانشــجویان نمون
کردنــد. کیــد  تا ایــن دانشــجویان  بــرای پیشــرفت  آوردن بســتر مناســب  پتانســیل های دانشــجویان نمونــه و همچنیــن فراهــم  از  دانشــجویان 

ح زیر می باشد: اسامی دانشجویان نمونه تقدیر شده در این آیین به شر

دکتر الله پیاهو دانشجوی  PHD علوم تغذیه �
دکتر میاد غنی زاده دانشجوی تخصص بالینی جراحی دهان و فک و صورت �
دکتر مهدی رهبر دانشجوی تخصص بالینی دندانپزشکی ترمیمی �
دکتر محمد سعادتی دانشجوی  PHDمدیریت خدمات بهداشتی درمانی �

کبری دانشجوی  PHD زیست فناوری پزشکی � دکتر بهمن ا
رامین رضاپور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی �
امیر محمدزاده دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی �
بهزاد عابدی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی �

کانـون دانشجویی هالل احمر دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 برترین کانون هالل احمر کشور

کانـــون دانشـــجویی هـــال احمـــر دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، در هفتادمیـــن ســـالگرد تاســـیس ســـازمان جوانـــان 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  کانـــون برتـــر در ســـال ۱۳۹۶ معرفـــی شـــد.  بـــه  هال احمـــر بـــه عنـــوان 
کانـــون  کشـــور عنـــوان  کانـــون هـــال احمـــر در سراســـر  کانـــون دانشـــجویی هـــال احمـــر دانشـــگاه در بیـــن بیـــش از ۱۲۰۰  تبریـــز، 
کـــرد. در همایـــش بزرگداشـــت هفتادمیـــن ســـال تشـــکیل ســـازمان جوانـــان جمعیـــت هـــال احمـــر  کســـب  برترســـال ۱۳۹۶ را 
کانـــون هـــای  ایـــران بـــا حضـــور علـــی اصغـــر پیونـــدی رئیـــس جمعیـــت هـــال احمـــر، حجت االســـام معـــزی نماینـــده ولی فقیـــه در جمعیـــت هـــال احمـــر و اعضـــای 
کانـــون برتـــر ســـال ۱۳۹۶ معرفـــی شـــد. کانـــون دانشـــجویی هـــال احمـــر دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــه عنـــوان  هـــال احمـــر در ســـالن اجـــاس ســـران برگـــزار شـــد، 

عمل جراحی پرچالش 
خارج کردن بیش از 6۰ میوم از رحم بیمار 

کـــرده بـــود در معاینـــه ارتفـــاع  کـــه بـــا شـــکایت درد و خونریـــزی مراجعـــه  بیمـــار دختـــر ۴۶ ســـاله ای بـــود 
رحـــم در حـــد ۲۴ ســـانتی متـــر تـــوده هـــای متعـــدد رحمـــی قابـــل لمـــس بـــود. ایـــن بیمـــار توســـط خانـــم 
دکتـــر مریـــم واعظـــی جـــراح و متخصـــص زنـــان و زایمـــان و فلوشـــیپ انکولـــوژی تحـــت جراحـــی قـــرار 
گرفـــت و بیـــش از ۶۰ میـــوم رحمـــی در موقعیـــت هـــای مختلـــف مـــورال - ســـاب ســـروزال و ســـاب 
گردیـــده و رحـــم بازســـازی شـــد. بیمـــار ۳ روز بعـــد از  موکـــوزال از ۲ بـــرش در قـــدام و خلـــف رحـــم خـــارج 

جراحـــی بـــا حـــال عمومـــی خـــوب از بیمارســـتان مرخـــص شـــد.
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اداره  رئیـــس  میـــرزازاده،  احمـــد  دکتـــر 
نظـــارت بـــر فراورده های طبیعی،ســـنتی 
و مکمـــل : بـــا عطـــاری هـــای متخلـــف و 
فروشـــنده انـــواع دارو در اســـتان برخـــورد 

قانونـــی می شـــود.
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه   بـــه 
دکتـــــــــر احمـــد میـــرزازاده رئیـــس اداره 
نظارت  بر فراورده های طبیعی،ســـنتی 
در  دارو  و  غـــذا  معاونـــت  مکمـــل  و 
خصـــوص ارائـــه و تجویـــز انـــواع دارو در 
بعضـــی از عطـــاری هـــای اســـتان گفـــت: 
متاســـفانه امـــروزه بـــا وجـــود شـــبکه هـــای 
ماهـــواره ای و تبلیغـــات ۲۴ســـاعته آنهـــا 
ـــی  ـــای ب ـــه واحده شـــاهد رشـــد قارچ گون
ـــا عناویـــن  ـــه ب ـــدون پروان ـــام نشـــان و ب ن
گیاهـــی،  مختلـــف و مجعـــول داروخانـــه 
ســـنتی،  داروخانـــه  کهـــن،  داروخانـــه 
بـــه  کـــه  گیـــاه درمانـــی و... هســـتیم 

گیاهـــان دارویـــی، انـــواع  جـــای عرضـــه 
واقســـام داروهـــای قاچـــاق و غیـــر مجـــاز 
و دســـت ســـاز بـــا ترکیبـــات ناشـــناخته 
ــان  ــای درمـ ــد و ادعـ کننـ ــی  ــه مـ را عرضـ
قطعـــی انـــواع بیماریهـــای صعـــب العـــاج 
را دارنـــد و ناگفتـــه پیداســـت که بیمـــاران 
ـــان  ـــود جوی ـــن س ـــه در دام ای ک ـــیاری  بس
افتـــاده  و بـــه جـــای درمـــان بیمـــاری 
بـــا عـــوارض ترکیبـــات  مصـــرف شـــده 

گردنـــد.  گریبـــان مـــی  دســـت بـــه 
دکتـــر میـــرزازاده افـــزود : بـــروز حساســـیت 
هـــای دارویـــی، آســـیب بـــه ارگان هـــای 
حیاتـــی نظیـــر کلیـــه و کبد از عمـــده ترین 
عـــوارض اســـتفاده از ایـــن ترکیبـــات بـــوده  
ـــه بســـتری  ـــه در برخـــی مـــوارد منجـــر ب ک
گـــردد.  شـــدن و حتـــی مـــرگ بیمـــار مـــی 
جالبتـــر آنکـــه کـــه در تبلیغـــات ایـــن قبیل 
ـــان  ـــردن اذه ک ـــراه  گم ـــور  ـــه منظ ـــام ب اق

گیاهـــی و بـــی ضـــرر  عمومـــی از منشـــا 
ـــا  ـــواع مجوزه ـــودن ان ـــا و دارا ب ـــودن آنه ب
از قبیـــل تاییـــده FDA، اتحادیـــه اروپـــا 
و حتـــی تاییدیـــه ســـازمان غـــذا و داروی 
ــه  کـ ــد  ــی آیـ ــان مـ ــه میـ ــران ســـخن بـ ایـ
ناگفتـــه  مذکـــور  ادعـــای  نادرســـتی 

پیداســـت.
دکتـــر میـــرزازاده اظهـــار داشـــت : بـــا ایـــن 
عطاری هـــای  معـــدود  هنـــوز  وجـــود 
قانونمنـــــــــد و متعــــهد بـــه رســــــــــالت 
اصلـــی خویـــــــــش در ســــــطح شــــــهر بـــه 
ــن  ــه ضمـ کـ ــغولند  ــات مشـ ــه خدمـ ارائـ
قدردانـــی از احســـاس مســـئولیت آنهـــا 
ـــاریم  گرمـــی می فشـــــ ـــان را بـــه  دستشــــ
و آرزوی توفیـــق روزافـــزون بـــرای ایـــن 

ـــزان داریـــم. عزیـــــــ
از  داد:  پیشـــــــــــنهاد  پایــــــان  در  وی 
گرامـــی انتظـــار داریـــم بـــه  هموطنـــان 

منظـــور صیانـــت از ســـامتی خـــود و افـــراد 
ــود را  ــاز خـ ــورد نیـ ــای مـ ــواده داروهـ خانـ
زیـــر نظـــر پزشـــك معالـــج از داروخانـــه 
کشـــور تهیـــه نمـــوده  هـــای مجـــاز سراســـر 
کـــز  و از خـــود درمانـــی و مراجعـــه بـــه مرا
غیـــر مجـــاز تحـــت عناویـــن مختلـــف 
خـــودداری نماینـــد و در صـــورت تجویـــز 
پزشـــک  توســـط   گیاهـــی  داروهـــای 
معالـــج، از داروخانـــه هـــای مجـــاز سراســـر 

کشـــور  اقـــدام نماینـــد.
 در ایـــن راســـتا کارشناســـان معاونـــت غذا 
و دارو دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
بازدیدهـــای دوره ای خـــود را از عطـــاری 
در  و  نمـــوده  تشـــدید  اســـتان  هـــای 
صـــورت مواجهـــه بـــا فـــروش محصـــوالت 
دارویـــی، غیـــر مجـــاز و انـــواع تجویزهـــای 
غیـــر منطقـــی صاحـــب عطـــاری را بـــه 

کـــز قانونـــی معرفـــی مـــی نماینـــد.   مرا

عطاری ها فرصت یا تهدید
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قهرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در 
المپیاد ورزشی دومین المپیاد ورزش های 

همگانی دانشجویان پسر منطقه 
شمال غرب کشور 

المپیـــاد  دوره  دومیـــن  دبیـــر 
دانشـــجویان  همگانـــی  ورزش هـــای 
غـــرب  شـــمال  منطقـــه  پســـر 
و  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه های 
مدیـــر تربیـــت بدنـــی دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی تبریـــز از برگـــزاری ایـــن دوره 
از المپیـــاد بـــه میزبانـــی ایـــن دانشـــگاه 
گفـــت: ایـــن دوره از المپیـــاد  خبـــر داد و 
کـــه  در ۱۳ رشـــته ورزشـــی برگـــزار شـــد 
علـــوم  دانشـــگاه  تیـــم  مجمـــوع،  در 
دوره  ایـــن  قهرمـــان  تبریـــز  پزشـــکی 
روابـــط  گـــزارش  شـــد.به  پیکارهـــا  از 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  عمومـــی 
تبریـــز ؛ دکتـــر بهـــرام جمالـــی اظهـــار 
داشـــت: ایـــن دوره از المپیـــاد بـــا حضـــور 
۶ دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی منطقـــه 
شـــمال غـــرب شـــامل تبریـــز، ارومیـــه، 
ســـراب  و  مراغـــه  اردبیـــل،  زنجـــان، 
کـــه در نهایـــت قهرمانـــی  برگـــزار شـــد 
ایـــن دوره از مســـابقات، از آن میزبـــان 

شـــد. رقابت هـــا 
دبیـــر دومیـــن دوره المپیـــاد ورزش هـــای 
همگانـــی دانشـــجویان پســـر منطقـــه 
علـــوم  دانشـــگاه های  غـــرب  شـــمال 
کـــرد:  خاطرنشـــان  کشـــور  پزشـــکی 
ایـــن دوره از پیکارهـــا در روز پنجشـــنبه 
تمامـــی  و  شـــد  برگـــزار  آذرمـــاه   ۲۳
در  را  خـــود  رقابت هـــای  دانشـــگاه ها 
کردنـــد.  رشـــته های مختلـــف برگـــزار 
دومیـــن المپیـــاد ورزش هـــای همگانـــی 
شـــمال  منطقـــه  پســـر  دانشـــجویان 
غـــرب دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی 
ــاب  ــته های ورزشـــی، طنـ ــور در رشـ کشـ
زنـــی، اســـتقامتی، پله نـــوردی، آمادگـــی 
جســـمانی، شـــطرنج ســـرعتی، داژبـــال، 
طناب کشـــی، دارت، روبیـــک، فوتبـــال 
گل کوچـــک، والیبـــال دونفـــره، فوتبـــال 
کـــه  دســـتی و بســـکتبال برگـــزار شـــد 
صـــورت  بـــه  مســـابقات  ایـــن  نتایـــج 
امتیـــازی و مدالـــی جدول بنـــدی شـــد 

کـــه در نهایـــت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
جـــدول  دو  هـــر  در  توانســـت  تبریـــز 
توزیعـــی مقـــام اول را بـــه دســـت آورد.
رشـــته های  خصـــوص  در  جمالـــی 
گفـــت:  ورزشـــی ایـــن دوره از المپیـــاد 
ــا ۱۶  ــا بـ ــن دوره از پیکارهـ ــود ایـ ــرار بـ قـ
ـــا نظـــر  ـــه ب ک ـــزار شـــود  رشـــته ورزشـــی برگ
دانشـــگاه های مناطـــق شـــمال غـــرب، 
گرفـــت  قـــرار  تاییـــد  مـــورد  رشـــته   ۱۳
کـــه ســـه رشـــته بســـکتبال ســـه  چـــرا 
نفـــره، فریزبـــی و تنیـــس روی میـــز بـــه 
نرســـید. شـــرکت کنندگان  حدنصـــاب 
ایـــن  ورزشـــی  رشـــته  گفـــت: ۱۳  وی 
رشـــته های  جـــزو  مســـابقات  از  دوره 
تصویـــب  مـــورد  کـــه  اســـت  ورزشـــی 
و  گرفتـــه  قـــرار  بهداشـــت  وزارت 
وزارت  همگانـــی  المپیادهـــای  در 
ایـــن  در  رقابت کننـــدگان  بهداشـــت، 
رشـــته ها رقابت هـــای خـــود را انجـــام 

. هنـــد می د
رده بنـــدی  خصـــوص  در  جمالـــی 
دومیـــن المپیـــاد ورزش هـــای همگانـــی 
دانشـــگاه های  پســـر  دانشـــجویان 
علـــوم پزشـــکی منطقـــه شـــمال غـــرب 
کـــه  گفـــت: بعـــد از تیـــم تبریـــز  کشـــور 
عنـــوان قهرمانـــی را بـــه دســـت آورد، 
دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی اردبیـــل 
و ارومیـــه بـــه ترتیـــب مقام هـــای دوم و 
کردنـــد و دانشـــگاه های  کســـب  ســـوم را 
علـــوم پزشـــکی زنجـــان، مراغه و ســـراب 
بـــه ترتیـــب صاحـــب مقام هـــای چهـــارم 
ـــاد  ـــا ششـــم شـــدند.دبیر دومیـــن المپی ت
دانشـــجویان  همگانـــی  ورزش هـــای 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه های  پســـر 
بـــه  کشـــور  غـــرب  شـــمال  مناطـــق 
میزبانـــی تبریـــز در ایـــن پیکارهـــا اشـــاره 
گفـــت: دوره نخســـت ایـــن دوره  کـــرد و 
غـــرب  المپیـــاد در منطقـــه شـــمال  از 
کشـــور نیـــز در تبریـــز برگـــزار شـــد و بـــه 
دلیـــل اینکـــه تبریـــز نســـبت بـــه دیگـــر 
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لحـــاظ  بـــه  منطقـــه،  دانشـــگاه های 
محـــل برگـــزاری مســـابقات و فضـــای 

ــت. ــر اسـ ــی بهتـ ورزشـ
گـــر تبریـــز  کـــه ا  واقعیـــت ایـــن اســـت 
را  مســـابقات  از  دوره  ایـــن  میزبانـــی 
دانشـــگاه های  نمی گرفـــت  برعهـــده 
کشـــور بـــه لحـــاظ  منطقـــه شـــمال غـــرب 
فضـــای فیزیکـــی و بحـــث مالـــی، بـــا 

می شـــدند. مواجـــه  رو  مشـــکل 
داور   ۳۰ حضـــور  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
باتجربـــه بـــرای قضـــاوت رشـــته های 
گفـــت:  مختلـــف ایـــن دوره از المپیـــاد 
کـــه در ایـــن المپیـــاد  تمامـــی داورانـــی 
بکارگیـــری شـــدند، از داوران مجـــرب و 
ـــی  فعـــال در هیـــات ورزش هـــای همگان
مـــدرک  داری  کـــه  هســـتند  اســـتان 
مربی گـــری در رشــــــته های تخصصـــی 
خـــود هســـتند و خوشـــبختانه بـــه لحـــاظ 
داوری، مشـــکل خاصـــی در ایـــن دوره از 

المپیـــاد بـــه وجـــود نیامـــد.
جمالـــی در خصـــوص جوایـــز نفـــرات اول 
ـــا ســـوم هـــر رشـــته ورزشـــی ایـــن دوره از  ت
ـــا  ـــت ت ـــرات نخس ـــه نف ـــت: ب گف ـــاد  المپی
ســـوم هـــر رشـــته بـــه ترتیـــب ۱۲۰، ۱۰۰ و 
ــزار تومـــان جایـــزه نقـــدی و لـــوح  ۸۰ هـ
کـــه  قهرمانـــی اهـــداء شـــد. ضمـــن ایـــن 
ــه ازای  ــاد بـ ــن دوره از المپیـ ــان ایـ میزبـ
هـــر نفـــر شـــرکت کننده مبلـــغ ۵۰ هـــزار 
تومـــان از دانشـــگاه مـــورد نظـــر دریافـــت 
کـــرد. در مجمـــوع برگـــزاری ایـــن دوره 
از المپیـــاد از جملـــه داوری هـــا، تغذیـــه، 
 ۴۰ حـــدود  و...  مســـابقات  ســـالن 
ــه از  کـ ــه داشـــت  ــان هزینـ ــون تومـ میلیـ
ـــغ ۸ میلیـــون تومـــان دریافتـــی  ایـــن مبل
تیـــم میزبـــان از دانشـــگاه های شـــرکت 

کننـــده بـــود.
برگـــزاری  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ــاد ورزش هـــای همگانـــی باعـــث  المپیـ
و  ورزش  از  دانشـــجویان  می شـــود، 
ــان  ــد، خاطرنشـ ــه نگیرنـ ــرک فاصلـ تحـ
کـــرد: رقابـــت ســـالم بیـــن دانشـــجویان 
و ایجـــاد نشـــاط شـــادابی در فضاهـــای 
دانشـــگاهی از جملـــه اهـــداف برگـــزاری 
ایـــن المپیادهاســـت.جمالی برگـــزاری 
ـــاد  ـــن دوره از المپی ـــک روزه ای ـــرده و ی فش

رویـــداد  ایـــن  برگـــزاری  معایـــب  از  را 
کـــرد  عنـــوان  دانشـــگاهی  ورزشـــی- 
اســـکان  فضـــای  کمبـــود  وگفـــت: 
پربـــودن  دلیـــل  بـــه  دانشـــجویان 
خوابگاه هـــا، باعـــث شـــد ایـــن رقابتهـــا 
بـــه صـــورت فشـــرده و در یـــک روز برگـــزار 
گـــر ســـال های آینـــده  کـــه قطعـــا ا شـــود 
ایـــن مســـابقات درفصـــل تابســـتان و 
بیـــن دو تـــرم برگـــزار شـــود بـــه دلیـــل 
خالـــی بـــودن فضاهـــای خوابگاهـــی، 
روز  چنـــد  طـــی  را  المپیـــاد  می تـــوان 
کـــرد. بـــه هرحـــال بـــا توجـــه بـــه  برگـــزار 
ــن  ــزاری ایـ ــی برگـ ــه عملیاتـ ــاغ برنامـ ابـ
المپیـــاد، مـــا مجبـــور بودیـــم ایـــن رویـــداد 

کنیـــم. ورزشـــی را در آذرمـــاه برگـــزار 

نتایج رشته های مختلف 
دومین المپیـــــــاد ورزش هــــــــای 

همگانــــی دانشجویان پسر 
منطقه شمال غرب دانشگاه های 

علوم پزشکی:

رشته طناب زنی سرعتی 

مقام اول: پرویز فرزامی فر از 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقام دوم: رضا شفیعی از دانشگاه 
علوم پزشکی ارومیه

مقام سوم: توحید غفاری از 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

رشته طناب زنی استقامتی

مقام اول: توحید غفاری از دانشگاه 
علوم پزشکی اردبیل

مقام دوم:  پوریا پوررشتبران از 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مقام سوم: پرویز فرزامی فر از 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رشته پله نوردی

مقام اول: عبداله حسینی از 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقام دوم: حسن موالیی از دانشگاه 

علوم پزشکی ارومیه
مقام سوم: محمد رشیدی از 

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

رشته آمادگی جسمانی

مقام اول: سجاد میانی از دانشگاه 
علوم پزشکی ارومیه

مقام دوم: هادی مرادی از دانشگاه 
علوم پزشکی زنجان

مقام سوم: جواد حاتمی از 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رشته شطرنج سرعتی

مقام اول:علی جدی از دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز

مقام دوم: پارسا رادش از دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز

ج زاده از  مقام سوم: مهدی فر
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

رشته داژبال

مقام اول:  علوم پزشکی تبریز
مقام دوم:  علوم پزشکی ارومیه
مقام سوم: علوم پزشکی مراغه

کشی رشته طناب 

مقام اول:  علوم پزشکی تبریز
مقام دوم:  علوم پزشکی مراغه

مقام سوم:  علوم پزشکی اردبیل

رشته دارت

مقام اول: جمال سرایی از دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز

مقام دوم:  حسن فراهانی از دانشگاه 
علوم پزشکی زنجان

مقام سوم: امیر الهام فر از دانشگاه 
علوم پزشکی اردبیل

رشته روبیک

مقام اول: جواد اروج علی زاده از 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مقام دوم:  علی افکاری از دانشگاه 
علوم پزشکی مراغه

مقام سوم: محسن عباس زاده از 
دانشگاه علوم پزشکی مراغه

کوچک گل  رشته 

مقام اول: علوم پزشکی زنجان
مقام دوم:  علوم پزشکی تبریز

مقام سوم:  علوم پزشکی ارومیه

رشته فوتبال دستی

مقام اول: علوم پزشکی اردبیل
مقام دوم:   علوم پزشکی تبریز

مقام سوم: علوم پزشکی ارومیه

رشته بسکتبال سه نفره

مقام اول:  علوم پزشکی زنجان
مقام دوم: علوم پزشکی تبریز

مقام سوم:  علوم پزشکی ارومیه

مقام ها در جدول توزیع 
امتیازبندی و جدول توزیع مدالی 

جـــدول توزیع امتیـــازی دومین المپیاد 
ورزش هـــای همگانـــی دانشـــجویان 
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه های علـ ــر دانشـ پسـ

منطقـــه شـــمال غرب کشـــور:
مقام اول: علوم پزشکی تبریز

مقام دوم: علوم پزشکی اردبیل
مقام سوم: علوم پزشکی زنجان

جـــدول توزیـــع مدالـــی دومیـــن المپیـــاد 
ــجویان  ــی دانشـ ــای همگانـ ورزش هـ
پســـر دانشـــگاه هـــای علـــوم پزشـــکی 

منطقـــه شـــمالغرب کشـــور:
مقام اول: علوم پزشکی تبریز

مقام دوم: علوم پزشکی اردبیل
مقام سوم: علوم پزشکی ارومیه
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کارگاه آموزشی شیرمادر برای پرسنل بیمارستان طالقانی:  در حاشیه 
شیر مادر احتمال ابتال به انواع بیماری های نوزاد را کاهش می دهد 

خانـــم دکتـــر ســـاناز موســـوی متخصـــص زنـــان بـــا بیـــان 
این کـــه شـــیر مـــادر بـــرای نـــوزاد و مـــادر دارای فوایـــد 
کـــرد: شـــیر مـــادر بعـــد از  بســـیار زیـــادی اســـت، اظهـــار 
زایمـــان موجـــب ایجـــاد ارتبـــاط تنگاتنـــگ عاطفـــی 
و پایـــدار بیـــن مـــادر و نـــوزاد می شـــود و بـــه عنـــوان 
بهتریـــن تغذیـــه تمامـــی نیازهـــای نـــوزاد را در بـــدو تولـــد 

کنـــد.  تامیـــن مـــی 
ـــرای نـــوزادان،  ـــا اشـــاره بـــه اینکـــه شـــیر خشـــک ب وی ب
کـــرد: متاســـفانه برخـــی از  بیمـــاری زا اســـت، عنـــوان 
مـــادران شـــیر خشـــک را جایگزیـــن شـــیر مـــادر مـــی 
کـــه شـــیر مـــادر بـــه عنـــوان تغذیـــه  کننـــد، در صورتـــی 

ــی اســـت. کافـ ــوزادان  ــل نـ ــد و تکامـ ــرای رشـ ــل بـ کامـ
  وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه تبلیغـــات بســـیاری توســـط 
شـــرکت هـــای شـــیر خشـــک در جامعـــه انجـــام مـــی 
کـــه شـــیردهی بـــا شـــیر خشـــک را ترویـــج مـــی  گیـــرد 
کننـــد، افـــزود: مـــادران تنهـــا می تواننـــد در صـــورت 
ـــیر  ـــک از ش ـــخیص پزش ـــا تش ـــدد ب ـــکات متع ـــروز مش ب

کننـــد.  خشـــک اســـتفاده 
ــادران در  ــاره بـــه عمـــده مشـــکات مـ ــا اشـ  موســـوی بـ
شـــیردهی بـــه نـــوزادان، افـــزود: مـــادران شـــاغل از جملـــه 
کســـانی هســـتند کـــه در شـــیردهی بـــه نـــوزدان با مشـــکل 
ـــه  ک ـــد  ـــد بدانن ـــادران بای ـــن م ـــه ای ک ـــوند  ـــی ش ـــه م مواج
ـــدوام داشـــته باشـــد.  ـــد ت ـــا آخـــر دو ســـال شـــیردهی بای ت
وی ادامـــه داد: اســـتفاده از دســـتگاه هـــای شـــیر دوش 
کـــه  کنـــم چـــرا  را بـــرای مـــادران شـــاغل توصیـــه نمـــی 
ـــت  ـــیله ی دس ـــه وس ـــد ب ـــی توانن ـــی م ـــه راحت ـــادران ب م
شـــیر خـــود را دوشـــیده و تغذیـــه نـــوزادان را تامین شـــود. 

  متخصـــص زنـــان و پریناتالـــوژی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه 
۹۹ درصـــد مـــادران مـــی تواننـــد بـــه نـــوزادان خـــود شـــیر 
گفـــت: حـــدود چنـــد درصـــد از مـــادران بـــه دلیـــل  دهنـــد، 
جراحـــی هـــا ی ســـینه و بیمـــاری هـــای خـــاص قـــادر بـــه 

شـــیر دهـــی نـــوزادان خـــود نیســـتند. 
ــد  ــا بیــان این کــه شــیردهی در شــش مــاه اول تول   وی ب
نــوزادان، بــه صــورت انحصــاری اســت، افــزود: مــادران 

کمکــی را نیــز از شــش  کنــار شــیردهی بایــد غــذای  در 
ماهگــی آغــاز کننــد تــا تغذیــه کــودکان بــه صــورت کامــل 
انجــام گیــرد. وی بیــان کــرد: هــدف اصلــی ایــن کارگاه، 

گاه  آمــوزش پرســنل جهــت آ
ســازی مــادران از مشــکات 

شــایع شـــــــیردهی  و  رفع 
آنهاســت و بایــد بــه 
آمــوزش  مــادران 

کافــی ارائــه شــود تا به 
دلیــل مشــکات ســاده، 

فرآینــد شــیر دهی را قطــع 
نکنند. 

برگزاری نشست شورای مشورتی دانشجویی نهاد با حضور معاون آموزشی دانشگاه

نشســـت شـــورای مشـــورتی دانشـــجویی ، دانشـــجویان 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا حضـــور مســـؤل 
محتـــرم دفتـــر نهـــاد رهبری ، معاون آموزشـــی دانشـــگاه 
و ســـایر مســـؤلین دفتـــر در ســـالن اجتماعـــات معاونـــت 
برگـــزار  مـــورخ  دانشـــگاه  مرکـــزی  ســـتاد  پشـــتیبانی 
گردیـــد. در ایـــن جلســـه دانشـــجویان عضـــو ایـــن شـــورا 

بـــه بیـــان نظـــرات خـــود در مـــورد مســـائل و مشـــکات 
آموزشـــی دانشـــگاه پرداختـــه و پیشـــنهادهای خـــود را 
در راســـتای بهبـــود وضعیـــت آمـــوزش و رفـــع معضـــات 
ارائـــه نمودنـــد. دکتـــر تقـــی زادیـــه ضمـــن اســـتقبال از 
ــورد  ــود در مـ ــر خـ ــه  نظـ ــن ارائـ ــنهادات ضمـ ــن پیشـ ایـ
مســـائل گفتـــه شـــده قـــول داد برخـــی ایـــن پیشـــنهادات 

گیـــرد. کار  را در راســـتای رفـــع مضـــات یـــاد شـــده بـــه 
الزم بـــه ذکـــر اســـت ایـــن چهارمیـــن جلســـه  شـــورای 
کـــه ئبـــا حضـــور  مشـــورتی دانشـــجویی نهـــاد اســـت 
می شـــود  تشـــکیل  دانشـــگاه  ارشـــد  مســـئولین 
پـــای  خـــود   نظـــرات  بیـــان  ضمـــن  مســـئولین  و 
صحبت هـــای دانشـــجویان ایـــن شـــورا می نشـــینند.
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در جلسه رئیس دانشگاه با جانشین پلیس راهور ناجا 
بررسی اساسنامه ایجاد مرکز همکاریهای مشترک پلیس راهور ناجا و مرجع 

تخصصی توسعه دانش ترافیک 

علـــوم  دانشـــگاه  رئیـــس  حضـــور  بـــا  ای  جلســـه  در 
پزشـــکی تبریـــز و ســـردار امیـــری جانشـــین پلیـــس راهـــور 
ــا اساســـنامه ایجـــاد مرکـــز همکاریهـــای مشـــترک  ناجـ
پلیـــس راهـــور ناجـــا  و مرجـــع تخصصـــی توســـعه دانـــش 

ترافیـــک بررســـی شـــد.
 دکتـــر صومـــی در ایـــن جلســـه همـــکاری بیـــن پلیـــس 
کـــرده و  راهـــور و دانشـــگاه را امـــر مبـــارک و خیـــر بیـــان 
افـــزود اصـــل ایجـــاد ســـاختار و تفاهـــم بیـــن دو مجموعه 
اســـت تـــا از میـــزان  مصدومیـــت هـــا و مـــرگ و میـــر ناشـــی 
ـــم  ـــری ه ـــردار امی ـــود. س ـــته ش کاس ـــی  ـــوانح ترافیک از س
ــتقبال  ــای علمـــی اسـ کارهـ ــه پلیـــس از  ــان اینکـ ــا بیـ بـ

کـــرده و افـــزود: موضـــوع پیشـــگیری از آســـیب حـــوادث 
ترافیکـــی یـــک وظیفـــه بیـــن بخشـــی اســـت بـــر لـــزوم 
همـــکاری و هماهنگـــی تمامـــی دســـتگاه هـــای دخیـــل 
ـــراز خرســـندی  ـــا اب کـــرد . وی ب کیـــد  در ایـــن موضـــوع تأ
از همراهـــی و همـــکاری در ایـــن حـــوزه بـــا دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی و مرکـــز تحقیقـــات پیشـــگیری از آســـیب 
بـــرای  پلیـــس  جـــدی  عـــزم  از  ترافیکـــی،  حـــوادث 
کاهـــش مصدومیـــت هـــا و مـــرگ ناشـــی از تصادفـــات 

جـــاده ای و ترافیکـــی خبـــر داد.
ایـــن جلســـه دکتـــر همایـــون صادقـــی بازرگانـــی  در 
رئیـــس مرکـــز تحقیقـــات ترافیـــک و جوامـــع ایمـــن 

کـــه ایـــن اساســـنامه در ۵ مـــاده  دانشـــگاه بـــا بیـــان ایـــن 
و ۴۴ بنـــد بـــه صـــورت مشـــترک تهیـــه شـــده از زحمـــات 
ســـرهنگ بهـــزاد بصیـــرت رئیـــس مرکـــز تحقیقـــات 
کاربـــردی راهـــور ناجـــا و همـــکاران ایشـــان  در تدویـــن 

کـــرد. اساســـنامه تشـــکر 
گفتنی اســـت اســـتفاده بهینه از امکانات و توانمندی ها 
و تجـــارب طرفیـــن بـــا رویکـــرد مبتنـــی بـــر شـــواهد علمـــی 
در راســـتای کاهـــش بـــار مصدومیـــت هـــا و مـــرگ ناشـــی 
کاربـــردی  از ســـوانح ترافیکـــی، توســـعه پژوهـــش هـــا ی 
کاهـــش بـــار مصدومیـــت هـــای ســـوانح  در راســـتای 
ــود. ــد بـ ــز خواهـ ــن مرکـ ــاد ایـ ــداف ایجـ ــی از اهـ ترافیکـ

کسب رتبه ی اول بسته های اعتبارسنجی مرکز آموزشی و درمانی 
سینای تبریز در بین مراکز دانشگاه علوم پزشکی تبریز

معـــاون آموزشـــی مرکـــز آموزشـــی و درمانی 
ســـینای تبریـــز بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب 
ـــر اســـاس  کـــرد: ایـــن رتبه بنـــدی ب اظهـــار 
اباغـــی  اعتبارســـنجی  بســـته های 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه های  بـــرای 
گرفتــــــــه  کشـــور در ســـال ۹۴، صـــورت 
اســـت. معاونـــان آموزشـــی دانشـــگاه ها، 
دانشـــکده ها و بیمارســـتان ها نیـــز بـــه 
منظـــور تحقـــق مفـــاد ایـــن بســـته ی 
اعتبـــار ســــــــــنجی و کســـب امتیـــاز تـــاش 
کــــــــــــــرده و اجـــرای طـــرح از ســـال ۹۴ 

آغــــــــــــاز شد.
۹گانـــه ی  مفـــاد  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 

بســـته ی اعتبارســـنجی دانشـــگاه های 
گفـــت: مدیریـــت  کشـــور  علـــوم پزشـــکی 
آموزشـــی، پایـــش و ارزشـــیابی عملکـــرد 
آموزشـــی، اعضـــای هیئـــت علمـــی و 
گیـــران، مدیریـــت تســـهیات، فضـــا و  فرا
امکانـــات، حیطـــه ی تجهیـــزات، منابع 
مالـــی و انســـانی آموزشـــی و پژوهشـــی 
بخش هـــای  در  گیـــران  فرا آمـــوزش 
کلینیـــکال، برنامه هـــا و  اورژانـــس و پارا
فرایندهـــای آموزشـــی، رعایـــت حقـــوق 
و  آموزشـــی  فرایندهـــای  در  بیمـــار 
بیمارســـتان های آموزشـــی از مفادهـــای 
شـــمار  بـــه  بســـته  ایـــن  ۹ گانـــه ی 

می آینـــد.
وی ادامـــه داد: هـــر یـــک از حیطه هـــای 
هســـتند  ســـنجه هایی  دارای  مذکـــور 
کـــه مســـتندات آن هـــا توســـط معاونـــان 
آموزشـــی تهیـــه شـــده و همچنیـــن اجرای 
طـــرح بســـته های اعتبـــار ســـنجی ســـبب 
رفـــع نواقـــص و اســـتاندارد شـــدن ســـطح 

عملکردهـــا در ایـــن ۹ حیطـــه شـــد.
جبـــاری عنـــوان کـــرد: تمامـــی عملکردهـــا 
و ســـنجه ها در ایـــن طـــرح از نمراتـــی 
کـــه مرکـــز آموزشـــی  برخـــوردار هســـتند 
ـــاز ۵۱۸ از  ـــب امتی ـــا کس ـــینا ب ـــی س ودرمان
کارشناســـان وزارت بهداشـــت،  ســـوی 

رتبه ی اول استان را کسب کرد. نمرات 
ــده ی  ــاز کســـب شـ ــاری و امتیـ خوداظهـ
ایـــن مرکــــــــــز بـــه هـــم نزدیـــک بودنـــد 
ــود. ــته ۵۳۳ بـ ــن بســــــــ ــاز کل ایـ و امتیـ
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ـــرد آن  کارب ـــا عنـــوان ماکروارگونومـــی و  ســـمینار علمـــی ب
ـــا محوریـــت ســـبک ســـوم معلمـــی و یادگیـــری مبتنـــی  ب
گـــروه مهندســـی  ـــا همـــت  عمـــل "Action Learning" ب
بهداشـــت حرفـــه ای و بـــا حضـــور دکتـــر فرامـــرز هالـــی 
در  ســـوئد،  لولئـــا  تکنولـــوژی  دانشـــگاه  پژوهش گـــر 
راســـتای جمع بنـــدی نتایـــج دوره ماکروارگونومـــی و 
کاربـــرد آن در آمفی تئاتـــر دانشـــکده بهداشـــت و تغذیـــه 
مســـئولین،  شـــرکت  بـــا   ۱۳۹۶ مـــاه  دی  ســـوم  در 
گردید.  اساتیـــــــــد و دانشــــــــجویان دانشـــــــگاه برگــــــزار 
در ابتـــدای ایـــن ســـمینار، دکتـــر هالـــی، انـــواع ســـبک 
هـــای معلمـــی و یادگیـــری را بـــا تاکیـــد بـــر ســـبک ســـوم 
معلمـــی )دانشـــجو محـــور( و یادگیـــری مبتنـــی بـــر عمـــل 
کردنـــد و اینکـــه مـــی تـــوان ایـــن ســـبک را  را مطـــرح 
بـــا رویکـــرد ماکروارگونومـــی بـــا دیـــد سیســـتمیک اجـــرا 
کـــرد. ایشـــان بـــا تاکیـــد بـــر انـــواع ســـبک دانـــش و نیـــاز 
ـــری  ـــت یادگی ـــب جه ـــای مناس ـــیوه ه ـــتفاده از ش ـــه اس ب
عمقـــی در سیســـتم آموزشـــی دانشـــگاهها، بـــر تغییـــر 
ــری در  ــمت یادگیـ ــه سـ ــوزش بـ ــی از آمـ ــتم آموزشـ سیسـ
دنیـــا را مطـــرح کردنـــد. همچنیـــن بـــر یادگیـــری عمقـــی 
دانشـــجویان شـــرکت کننـــده در دوره ماکروارگونومـــی و 
کـــرده و خاطـــر نشـــان کردنـــد؛ زمانـــی  کاربـــرد آن، تاکیـــد 
کـــه از ســـبک ســـوم معلمـــی بـــا یـــک رویکـــرد سیســـتمیک 
ــجویان  ــه دانشـ کـ ــود  ــث می شـ ــود باعـ ــتفاده می شـ اسـ
بهبـــود  بـــه  منجـــر  علمـــی،  توانمنـــدی  بـــر  عـــاوه 

مهارت هـــای فنـــی- اجتماعـــی، و نیـــز رشـــد هویـــت 
ـــه جـــای  ـــه ارزشـــمند شـــدن فـــرد ب اجتماعـــی و کمـــک ب

تاکیـــد صـــرف بـــر موفقیـــت خواهـــد شـــد.
کارگـــروه مربوطـــه بـــه دانشـــجویان دکتـــری  در ادامـــه 
ارگونومـــی، پـــروژه عملـــی خـــود در دوره ماکروارگونومـــی 
کاری  کـــه در ارتبـــاط بـــا “ بررســـی و تحلیـــل سیســـتم  را 
کـــرده  گـــروه مهندســـی بهداشـــت حرفـــه ای” تمریـــن 
کردنـــد. الزم بـــه ذکـــر اســـت ایـــن فعالیـــت  بودنـــد ارائـــه 
اقـــدام محـــور، براســـاس پنـــج فـــاز عملیاتـــی اجـــرا شـــده 
کاری  کـــه براســـاس آن بـــرای بررســـی سیســـتم  بـــود 
گـــروه مربوطـــه، کلیه ســـطوح ســـازمانی گروه مهندســـی 
کارشناســـان  بهداشـــت حرفـــه ای اعـــم از اســـاتید، 
گـــروه، دانشـــجویان مقاطـــع مختلـــف شـــرکت داشـــتند.
گـــــــــروه آموزشـــی مهندســـی بهداشـــت  پس از آن مدیـــــــر 
حرفـــه ای، دکتـــر رســـول زاده، بـــر اهمیـــت نیـــاز بـــه تغییـــر 
ــی  ــتم آموزشـ ــوص در سیسـ ــتم کاری و بخصـ در سیسـ
ـــر  ـــا رویکـــرد یادگیـــری مبتنـــی ب ـــد و اینکـــه ب ـــد کردن تاکی
عمـــل بتوانیـــم اصاحات مثبتی را در سیســـتم آموزشـــی 
ـــد در ادامـــه  ـــراز امیـــدواری کردن ایجـــاد کنیـــم. ایشـــان اب
کار بـــا حمایـــت مســـئولین دانشـــکده و دانشـــگاه، بـــا 
بکارگیری رویکردهای مناســـب در یادگیری و اســـتفاده 
کاربـــردی بتـــوان قدم هـــای مثبـــت  از چنیـــن دوره هـــای 
گـــروه مهندســـی  تـــری بـــرای ارتقـــاء سیســـتم آموزشـــی 
بهداشـــت حرفـــه ای و ترویـــج آن در ســـایر گروه هـــا و نیـــز 
ـــا ســـایر گروه هـــای آموزشـــی  از طریـــق تعامـــل مناســـب ب

برداشـــت.
در ادامـــه برنامـــه، دکتـــر اهلل وردی پـــور، از تاش هـــای 
در  بهداشـــت حرفه ای  گـــروه  توســـط  صورت گرفتـــه 

برگـــــــــزاری دوره ماکروارگونومـــی و حضـــور دکتــــــــر هالی 
ـــر ضـــرورت به کارگیـــری شـــیوه هـــای  ـــد و ب ـــی کردن قدران
نویـــن یادگیـــری همچـــون ســـبک ســـوم معلمـــی تاکیـــد 
کـــه نیـــاز اســـت بـــرای  کردنـــد  کـــرده و خاطـــر نشـــان 
ارتقـــاء کیفیـــت یادگیـــری دانشـــجویان در یـــک فضـــای 
همـــکاری و مشـــارکت متقابـــل بیـــن دانشـــجویان و 
گـــروه هـــا و  کلیـــه  اســـاتید، از چنیـــن رویکردهایـــی در 

دانشـــکده هـــا بهـــره ببریـــم.
ســـپس براســـاس ترکیـــب دو مقطـــع منحصـــر به فـــرد دو 
کارگـــروه دیگـــر )ترکیبـــی از دانشـــجویان ارشـــد و دکتـــری( 
مربـــوط بـــه اجـــرای فعالیتهـــای دوره ماکروارگونومـــی، 
کـــه در دو صنعـــت از  نتایـــج فعالیتهـــای عملـــی خـــود را 
صنایـــع متوســـط شـــهر تبریـــز بـــا رویکرد اقــــــــدام محـــــــور 

انجـــام داده بودنـــد را ارائــــــــه دادنـــد.
ـــا ضـــرورت  ـــه ای در ارتبـــاط ب ـــی، ارائ در ادامـــه دکتـــر هال
فاکتورهـــای  و  کار خـــاق  ایجـــاد فرهنـــگ محیـــط 
تاثیرگـــذار در ایـــن زمینـــه داشـــتند، ایشـــان  بـــر ایـــن نکتـــه 
کـــه بـــرای ارتقـــاء فرهنـــگ ســـازمانی یـــک  تاکیـــد کردنـــد 
مجموعـــه بهتـــر اســـت بجـــای تاکیـــد بـــر نقـــاط ضعـــف، 

ـــیم. ـــته باش ـــتری داش ـــه بیش ـــوت آن توج ـــاط ق ـــه نق ب
شـــرکت  دانشـــجویان  کلیـــه  ســـمینار،  انتهـــای  در 
کننـــده در ایـــن دوره، تجـــارب و مـــوارد یادگیـــری خـــود 
کـــه براســـاس آن  کردنـــد،  را بصـــورت خاصـــه بیـــان 
همگـــی بـــر بکارگیـــری چنیـــن ســـبک هایـــی در یادگیری 
ـــجویان در  ـــر دانش ـــل بهت ـــز تعام ـــجویان و نی ـــر دانش بهت
مقاطـــع مختلـــف بـــا یکدیگـــر و نیـــز تعامـــل مناســـب 
اســـاتید بـــا دانشـــجویان بـــر عمـــق یادگیری دانشـــجویان 

تاکیـــد کردنـــد. 

گزارش سمینار علمی
ماکروارگونومی و کاربرد آن
 با محوریت سبک سوم معلمی و یادگیری در عمل

Action Learning
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کلینیکهــای ویــژه دانشــگاه بــا حضور بیش از ۱۸۰ نفر از اســاتید مجــرب و تمام وقت 
دانشــگاه، روزانــه شــاهد مراجعــه بیــش از ســه هــزار نفــر از شهرســتانهای اســتان و 
اســتان های هم جــوار می باشــند. وجــود تمامــی تخصص هــا و فوق تخصص هــای 
کلینیکی متنوع باعث مراجعه انبوهــی از نیازمندان  پزشــکی بــه همــراه خدمات پارا
کلینیک هــای ویــژه دانشــگاه شــامل  خدمــات درمانــی مــی باشــند. در حــال حاضــر 

شــیخ الرئیس، آتیــه، آزادی، بهــاران، گل گشــت، بزرگمهــر و پردیــس می باشــد . 
بــه لحــاظ حجــم زیــاد مراجعیــن، پذیــرش آنهــا همــواره یکــی از دغدغــه هــای 
کلینیــک هــا بــوده اســت . در همیــن راســتا و همزمــان بــا اجــرای برنامــه  مســئولین 
کیفیــت  تحــول نظــام ســامت و در جهــت دســتیابی بــه اهــداف برنامــه ارتقــای 
بــه خدمــات درمانــی  خدمــات ویزیــت از جملــه ســهولت دسترســی مراجعیــن 
و توســعه خدمــات الکترونیکــی، راه انــدازی نوبت دهــی اینترنتــی و پرداخــت 
آنایــن حــق فرانشــیز بــا امــکان رزرو نوبــت، جــزو برنامــه هــا و اولویــت هــای 
گرفــت . پــس از پیگیــری هــای فــراوان و برگــزاری  کلینیــک قــرار  اصلــی مســئولین 
کلینیــک شــیخ الرئیــس،   HIS کارشناســی متعــدد بــا مســئولین سیســتم جلســات 
کــه قابلیــت پرداخــت آنایــن و رزرو نوبــت  نهایتــا ســامانه نوبــت دهــی اینترنتــی 
ــه  ــش  ب ــل آزمای ــی مراح ــس از ط ــال ۱۳۹۴ پ ــاه س ــل دی م ــد از اوای ــته باش را داش
صــورت محــدود راه انــدازی شــد . در شــرایط فعلــی، بیمــار پــس از دریافــت و رزرو 
کلینیــک را نداشــته و توســط ســامانه  اینترنتــی، نیــاز بــه مراجعــه قبــل از موعــد بــه 
اطــاع رســانی زمــان مراجعــه صــورت می گیــرد.  روزانــه بیــش از ۷۰۰ نفــر از طریــق 
اقــدام   نوبــت  رزرو  بــه  اقــدام   http://enobat.tbzmed.ac.ir ســامانه 

کنــار سیســتم  کــه ایــن آمــار روز بــه روز در حــال افزایــش مــی باشــد. در  می نماینــد 
نوبت دهــی فــوق اقــدام شایســته و به جــای دیگــری بــه نــام سیســتم صــف در 
ــا دریافــت  کلینیــک ب ــه  کــه بیمــاران پــس از مراجعــه ب ــدازی شــده  کلینیــک راه ان
کــه ایــن  کیوســک های نوبت دهــی منتظــر فراخــوان پذیــرش می ماننــد  نوبــت از 

عمــل، ازدحــام بیمــاران در باجه هــای پذیــرش را از بیــن بــرده اســت. 

کلینیک قابل ارائه در کلینیک های ویژه دانشگاه: خدمات کلینیکی و پارا
کلینیک هــای ویــژه دانشـــــــــــگاه تمامــی تخصص هــا و فوق تخصص هــای  در 
کلینیکــی، خدمــات  پزشــکی در حــال فعالیــت مــی باشــند. عــاوه بــر خدمــات 
کلینیکــی موجــود عبارت انــد از:  فیزیوتراپــی و بازتوانــی قلب و عــرق، نوارمغزی،  پارا
کوکاردیوگرافی، تســت ورزش، هولتر قلبی، ســونوگرافی،  EMG، دانســیتومتری، ا
آزمایشــات طبــی، پاتولــوژی و ژنتیکــی، لیزردرمانــی، اســپیرومتری و ســایر خدمــات 

کلینیکــی تخصصــی و فــوق تخصصــی. پارا

مدیر عامل:
کســی- اســتاد   دکتــر علــی مشــکینی- جــراح مغــز و اعصــاب و فلوشــیپ استریوتا

تمــام وقــت
آدرس کلینیک:

 تبریز -خیابان آزادی -  نرسیده به سه راهی گلگشت
  تلفن: ۱۸- ۴۱۳۳۳۶۶۲۱۵

معرفی کلینیکهای تخصصی و 
فوق تخصصی دانشگاه:

معرفی 
کلینیکـ 
تخصصی و
فوق تخصصی 
شیخ الرئیس

 کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شیخ الرئیس  یکی از کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز می باشدکه روزانه پذیرای مراجعان بسیاری از تبریز، شهرستان های اطراف می باشد.
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»چالش ها و درس آموخته های
 مدیریت سالمت در زلزله کرمانشاه«

 در دانشگاه علوم پزشکی تبریــز

جلســه ی »چالش ها و درس آموخته های مدیریت ســامت در زلزله کرمانشــاه« به همت دانشــکده مدیریت و اطاع رســانی پزشــکی، قطب علمی آموزشــی مدیریت ســامت 
ایــران در دفتــر رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی، دکتــر محمدحســین صومــی در ایــن جلســه بیــان کــرد: بعــد از وقــوع زلزلــه کرمانشــاه 
کــه جهــت کمک رســانی بــه مــردم زلزلــه  زده ی کرمانشــاه برگــزار شــده بــود، مطــرح  در ســاعات اولیــه تعــدادی از دوســتان بــه کرمانشــاه عزیمــت کردنــد و در اولیــن جلســه ای 
کردیــم کــه دوســتان عــازم شــده بــه مناطــق زلزلــه زده تجربیاتــی را کســب کننــد کــه بــا ثبــت و ضبــط تجربیــات، بتوانیــم ایــن مــوارد را در حــوادث مشــابه بعــدی نیــز بــه کار گیریم.

ـــا در  ـــد م ـــه داد: هرچن ـــی ادام ـــر صوم دکت
کرمانشـــاه حضـــور  فـــاز امـــدادی زلزلـــه 
بـــه  آواربـــرداری  فـــاز  در  و  نداشـــته 
کرمانشـــاه رســـیدیم، امـــا تجربـــه بســـیار 
کـــه افـــرادی در ســـنین  بـــود  موفقـــی 
 ۵۵ تـــا  گرفتـــه  ســـال   ۲۰ از  مختلـــف 
ســـالگی، در منطقـــه حضـــور پیدا کـــرده و 
در شـــرایط خـــاص آن منطقـــه، خدماتـــی 

را ارائـــه دادنـــد.
وی بــا اشــاره بــه حضور اکیپ هــای امداد 
پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز در 
ثاث باباجانی، قصرشــیرین، اســام آباد 
و ســرپل ذهــاب، اظهــار کــرد: اکیپ هــای 
پزشــکی دانشــگاه، خودشــان همــه چیــز 
کاری  کــرده و حتــی وقتــی  را مدیریــت 
برایشــان محــول نمی شــد نیــز بســیج 
شــده و جهت خدمت رســانی به روستاها 

عزیمــت می کردنــد.
دکتـــر صومـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بایـــد 
ــده،  ــب شـ ــات کسـ ــات و تجربیـ از اتفاقـ
کـــرد:  خاطرنشـــان  بگیریـــم،  درس 
ایـــن حرکـــت مقدمـــه ای اســـت تـــا تیـــم 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  امـــدادی 
کـــه  کنـــد، چـــرا  تبریـــز آمـــوزش را شـــروع 
ایـــن  تحـــت  ســـوالی  میـــان  ایـــن  در 
کـــه در مواجهـــه بـــا  عنـــوان مطـــرح شـــد 

ـــوم پزشـــکی در  بحران هـــا، دانشـــگاه عل
فـــاز امـــدادی چـــه وظایفـــی دارد؟

وی بــا اشــاره بــه وجــود ۹ هــزار دانشــجو 
کارمنــد در دانشــگاه  و بیــش از ۲۴ هــزار 
کــرد:  علــوم پزشــکی تبریــز خاطرنشــان 
کنــون  کــه ا ایــن ســوال مطــرح اســت 
چنــد درصــد از دانشــجویان رشــته های 
پزشــکی بــا اصــول اولیــه مواجــه بــا زلزله 
کیپ های  آشنا هســتند؟ خوشبختانه ا

زلزلــه زده ی  مناطــق  بــه  اعزامــی 
کرمانشــاه در حــوزه بهداشــت و درمــان 
کردنــد،  کســب  مهارت هــای خوبــی را 
امــا ایــن دانســته ها و تجربیــات را بایــد 
بــه گونــه ای هدایــت کننــد کــه در آینده 

گرفــت. بتــوان از آن بهــره 
کـــه  کـــرد: در تـــاش هســـتیم  وی بیـــان 
فضـــای فیزیکـــی در متـــراژ بـــاال جهـــت 
فوریـــت   ۱۱۵  ،EOC مرکـــز  اســـتقرار 

مدیریـــت  مرکـــز  و  پزشـــکی  هـــای 
حـــوادث و فوریـــت هـــای پزشـــکی را 
از اســـتانداری تحویـــل بگیریـــم تـــا بـــه 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  مدیریـــت 
بـــرای  چندمنظـــوره،  صـــورت  بـــه  و 
مواجـــه بـــا تمامـــی قضایـــای پدافنـــد 
کـــه یکـــی از آنـــان حـــوادث  غیرعامـــل 
داشـــته  آمادگـــی  اســـت،  طبیعـــی 

باشـــیم.
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پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
ــه ی اردبیــل در  ــا اشــاره بــه زلزل تبریــز ب
کامــل ۲۰ تیــم  ســال ۱۳۷۵ و آمادگــی 
آمــاده  تیــم   ۲۰ همــراه  بــه  پزشــکی 
یــک  کنــون  ا شــد:  متذکــر  فراخــوان، 
تیــم هــم نداریــم! چنــد ســال اســت 
کــه بــه دنبــال ایجــاد چنیــن تیم هایــی 
هســتیم امــا نتوانســته ایم فضــای امــن 

کنیــم. مــورد نیــاز را ایجــاد 
ــا اشــاره  ــان ایــن جلســه نیــز ب وی در پای
بــه اهمیــت آمــوزش درس آموخته های 
علــوم  دانشــگاه  در  کرمانشــاه  زلزلــه 
پزشــکی تبریــز، بــر ضــرورت ثبــت بایــا و 
کــه بایــد در وقــوع  همچنیــن اقداماتــی 
کــرد. تاکیــد  گیــرد،  انجــام  حــوادث 
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم آمادگــی دانشــگاه 
بــا  مواجهــه  در  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
در  شــد:  یــادآور  حــوادث،  و  بحران هــا 
زلزلــه  آموخته هــای  درس  بــا  رابطــه 
کرمانشــاه بایــد برنامــه عملیاتــی نوشــته 
شــده و هــر مــاه یــک جلســه برگــزار شــود 
ــرار  ــی ق ــزان پیشــرفت مــورد ارزیاب ــا می ت
گیــرد و همچنین خروجی این جلســات 
ــه درد  ــده ب ــه در آین ک ــد  ــزی باش ــز چی نی

همــگان بخــورد.

رئیـــس دانشـــکده مدیریـــت و اطـــاع رســـانی 

کیپ هـــای  پزشـــکی: ثبـــت تجربیـــات ا
اعزامـــی بـــه مناطـــق زلزلـــه زده

دکتـــر علیرضـــا محبـــوب  اهـــری، رئیـــس 
دانشـــکده مدیریـــت و اطـــاع رســـانی 
پزشـــکی دانشـــگاه نیـــز در ایـــن جلســـه 
کرمانشـــاه،  بـــا اشـــاره بـــا یـــادآوری زلزلـــه 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــجویان  گفـــت: 
کنـــار بقیـــه ارگان هـــا در  تبریـــز هـــم در 
کنـــار مـــردم  ایـــن شـــرایط بحرانـــی در 
گرفتـــه و  کرمانشـــاه قـــرار  زلزلـــه زده ی 
کـــرده و نقـــش  اقـــدام بـــه خدمت رســـانی 
ـــه  ـــا حادث ـــه ب ـــاداری در مقابل ـــر و معن مؤث

کردنـــد. ایفـــا 
وی افـــزود: بعـــد از وقـــوع ایـــن حادثـــه، 
تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــجویان 
کـــرده و اکیپ هایـــی  جلســـاتی برگـــزار 
کیپ هـــای مهربانـــی  تحـــت عنـــوان ا
تشـــکیل دادنـــد و بـــه مناطـــق زلزلـــه 
ــا  کیپ هـ زده اعـــزام شـــدند؛ بیـــن ایـــن ا
ـــز حضـــور  ـــران دانشـــگاه نی برخـــی از مدی
داشـــته و از نزدیـــک در امـــر کمک رســـانی 

همیـــاری داشـــتند.
وی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت ثبـــت تجربیات 
اکیپ هـــای اعزامـــی بـــه مناطـــق زلزلـــه 
زده، خاطرنشـــان کـــرد: گروهـــی از اســـاتید 

نیـــز در قالـــب ایـــن اکیپ هـــا مـــوارد را 
مشـــاهده و ثبـــت کرده انـــد تـــا در حـــوادث 
بعـــدی از ایـــن تجربیـــات اســـتفاده شـــود.

دکتـــر جـــواد بابایـــی، عضـــو هیئـــت علمـــی 
دانشـــگاه: چالش هـــا و درس آموخته ها 

در چهار محور بررســـی شـــده اند
دکتـــر جـــواد بابایـــی، عضـــو هیئت علمی 
ــز نیـــز در  دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـ
ــا و  ــه چالش هـ ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ ایـــن جلسـ
درس آموخته هـــای مدیریـــت ســـامت 
گفـــت:  کرمانشـــاه  در مناطـــق زلزلـــه زده 
در  درس آموختـــه  و  چالش هـــا  ایـــن 
چهـــار محـــور »جســـتجو و نجات، پاســـخ 
پیش بیمارســـتانی، پاســـخ بیمارســـتانی 
بـــه اثـــرات ســـامتی زلزلـــه و پاســـخ حـــوزه 
ـــرار  معاونـــت بهداشـــت« مـــورد بررســـی ق

گرفته انـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه درس آموختـــه هـــای 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز از حـــوزه 
کرمانشـــاه،  »امـــداد و نجـــات« در زلزلـــه 
جامعـــه  افـــراد  تمامـــی  بایـــد  گفـــت: 
و  جســـتجو  خدمـــات  ارائـــه  بـــرای  را 
دهیـــم؛  تمریـــن  و  آمـــوزش  نجـــات، 
کثریـــت  کـــه ا تجـــارب نشـــان می دهـــد 
خودروهـــای  توســـط  مصدومـــان 

ــه  ــول بـ ــت اصـ ــدون رعایـ شـــخصی و بـ
از  منتقـــل می شـــوند،  درمانـــی  کـــز  مرا
ایـــن رو در هنـــگام صـــدور گواهینامـــه و 
ــد  ــا، بایـ ــگام تعویـــض گواهینامه هـ هنـ
راننـــدگان  بـــه  را  الزم  آموزش هـــای 

ارائـــه داد. و شـــخصی  حرفـــه ای 
آموخته هـــای  درس  مـــورد  در  وی 
حـــوزه »پاســـخ پیـــش بیمارســـتانی« نیـــز 
ــال  ــه و انتقـ ــات اولیـ ــه خدمـ ــزود: ارائـ افـ
مصدومیـــن انبـــوه، فعالیتـــی نیســـت 
کـــه اورژانـــس پیـــش بیمارســـتانی بـــا 
امکانـــات خـــود بتوانـــد آن را مدیریـــت 
کنـــد، از ایـــن رو بایـــد آحـــاد مـــردم اقشـــار 
را  الزم  آموزش هـــای  جامـــع  مختلـــف 
کـــرده و بـــه صـــورت مـــداوم  دریافـــت 
ــن  ــد و همچنیـ کننـ ــرار  ــا را تکـ آموزش هـ
نیروهـــای کمکـــی نیـــز معمـــوال بـــا تاخیـــر 
بـــرای کمک رســـانی حاضـــر می شـــوند 
ـــا  ـــد ب ـــرای لحظـــات اول بای و از ایـــن رو ب
ـــل  ـــود در مح ـــیل موج ـــتفاده از پتانس اس

کـــرد. برنامه ریـــزی 
ادامـــه  راســـتا  ایـــن  در  بابایـــی  دکتـــر 
داد: در زمـــان وقـــوع حادثـــه بســـیاری 
شـــده  پیش بینـــی  برنامه هـــای  از 
گرفتـــه شـــده و فرماندهـــی از  نادیـــده 
ـــه  ـــیده و ب ـــده، فروپاش ـــن ش ـــش تدوی پی
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دالیلـــی هیجانـــی و غیرکارشناســـی افـــراد 
فرماندهـــی  بـــه مســـئولیت  جدیـــدی 
انتخـــاب می شـــوند، ایـــن افـــراد تـــازه 
وارد بـــه راحتـــی تمـــام تمهیـــدات قبلـــی را 
کنـــار گذاشـــته و همـــه چیـــز از نـــو شـــروع 
کننـــد؛ و ایـــن موضـــوع بـــه معنـــی  مـــی 
کنـــار گذاشـــتن همـــه درس آموخته هـــا و 
تجـــارب، تکـــرار اتفاقـــات و چالش هـــای 
قبلـــی و همچنیـــن اتـــاف منابـــع اســـت.
وی در رابطـــه بـــا درس آموخته هـــای 
حـــوزه »پاســـخ بیمارســـتانی« نیـــز گفـــت: 
کشـــور  در  موجـــود  بیمارســـتان های 
ـــا اینکـــه  ـــوده و ب اماکـــن آســـیب پذیری ب
از  بســـیاری  از  می توانـــد  وجودشـــان 
مصدومیت هـــا و مرگ هـــا پیشـــگیری 
کننـــد، امـــا جـــزو اولیـــن ســـاختمان هایی 
کـــه در جریـــان زلزلـــه تخریـــب  هســـتند 

شـــده و آســـیب می بیننـــد.
کـــرد:  ایـــن خصـــوص اضافـــه  وی در 
بیمارســـتان های ســـرپل ذهـــاب و اســـام 
ـــارزی از ایـــن بیمارســـتان ها  ـــاد مثـــال ب آب
متوســـط  مطالعـــه،  یـــک  در  و  بـــوده 
شـــاخص ایمنـــی بیمارســـتان ۴۳ درصـــد 
بـــوده اســـت؛ همچنیـــن ۱۹.۴ درصـــد 
بیمارســـتان های مـــورد بررســـی ایمـــن 
نبـــوده و بقیـــه نیـــز ایمنـــی متوســـطی 
ایـــن  ســـازه ای  ایمنـــی  داشـــتند؛ 
ـــازه ای  ـــد، غیر س ـــتان ها ۴۲ درص بیمارس
۴۷ درصـــد و آمادگـــی عملکـــردی نیـــز ۴۱ 
درصـــد بـــوده اســـت. دکتـــر بابایـــی ادامـــه 
زیرســـاخت ها  بـــه  بیمارســـتان ها  داد: 
در  کـــه  ای  منطقـــه  شـــریان های  و 
آن قـــرار دارنـــد وابســـته بـــوده و بـــرای 
گاز،  ادامـــه فعالیـــت خـــود بـــه آب، بـــرق، 
ارتباطـــات، تامیـــن ملزومـــات و بســـیاری 
مـــوارد دیگـــر نیـــاز دارنـــد، از ایـــن رو در 
گـــر خـــود بیمارســـتان هـــم  هنـــگام بایـــا ا
بـــه دلیـــل مشـــکاتی  آســـیبی نبینـــد 
کـــه بـــرای ایـــن زیرســـاخت ها پیـــش 
از  عمـــا  بیمارســـتان ها  می آیـــد، 

می شـــوند. خـــارج  ســـرویس 
آموخته هـــای  درس  مـــورد  در  وی 
حـــوزه »پاســـخ معاونـــت بهداشـــت« نیـــز 
گفـــت: تســـهیات بهداشـــتی- درمانـــی 
ــا  ــازه هـ ــن سـ ــیب پذیرتریـ ــه آسـ از جملـ
در برابـــر مخاطـــرات طبیعـــی از جملـــه 

مبـــرم  نیـــاز  و علی رغـــم  بـــوده  زلزلـــه 
ـــان زلزله هـــا بـــه خدمـــات  مـــردم در جری
ســـامت، متاســــــــــــفانه تســـــــــهیات 
ـــا بـــه دلیـــل  خدمـــات تخریـــب شـــده و ی
ــوند،  ج می شـ ــار ــرویس خـ ــیب از سـ آسـ
تســـهیات  ســـازی  مقـــاوم  ایـــن رو  از 
اولیـــن  در  بایـــد  درمانـــی  بهداشـــتی 

ــد. ــت نظـــام ســـامت باشـ اولویـ
وی افـــزود: برنامـــه تدویـــن شـــده بـــرای 
مواجـــه بـــا حـــوادث نیـــز بایـــد از ابتـــدا تـــا 
انتهـــا اجرایـــی شـــده و نقطـــه ضعـــف آن 
در هـــر بایایـــی شناســـایی و رفـــع شـــود و 
ـــا  ـــز ت ـــک نی ـــت کم ـــن در درخواس همچنی
حـــد امـــکان از امکانـــات شهرســـتان هـــا 
و اســـتان هـــای نزدیـــک کـــه بـــا آداب و 
رســـوم منطقه آشـــنایی دارند و پشتیبانی 

آنهـــا راحت تـــر اســـت، اســـتفاده کننـــد.

ـــادی قائم مقـــام  ـــزارش دکتـــر عب ـــه گ ارائ
معاونـــت درمـــان

دکتـــر علـــی عبـــادی، قائـــم مقـــام معـــاون 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  درمـــان 
ارائـــه  بـــا  جلســـه  ایـــن  در  نیـــز  تبریـــز 
گزارشـــی تحـــت عنـــوان »چالش هـــا و 
ــامت  ــت سـ ــای مدیریـ درس آموخته هـ
اشـــاره  ضمـــن  کرمانشـــاه«  زلزلـــه  در 
بـــه ارائـــه خدمـــات بـــا پوشـــش بســـیار 
بـــاالی تخصصـــی و فـــوق تخصصـــی و 
پوشـــش کامل بیمارســـتانی در ۵ شـــبکه 
آموخته هـــای  درس  بـــه  کرمانشـــاه، 
حاصـــل از ایـــن خدمت رســـانی و اهمیـــت 
آمـــوزش ایـــن درس آموخته هـــا تاکیـــد 

کـــرد.، تـــا در آینـــده بتوانـــد در شـــرایط ایـــن 
ــرد. گیـ ــرار  ــتفاده قـ ــورد اسـ ــی مـ چنینـ

تیـــم  تشـــکیل  نحـــوه  ادامـــه  در  وی 
»فرمانـــده،  از  متشـــکل  فرماندهـــی 
ارشـــد هماهنگـــی، ارشـــد ارتباطـــات، 
ارشـــد ایمنـــی، ارشـــد امنیـــت، بخـــش 
پشـــتیبانی،  بخـــش  مالـــی،  اداری 
بخـــش عملیاتـــی بهداشـــت و بخـــش 
کیـــپ اعزامـــی  عملیاتـــی درمـــان« و ا
ــر از یـــک و نیـــم روز  کمتـ ــره در  ۱۷۱ نفـ

را توضیـــح دادنـــد.
چالش هـــای  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
دانشـــگاه  امدادرســـان  کیپ هـــای  ا
علـــوم پزشـــکی تبریـــز در حـــوزه »ارزیابـــی 
اولیـــه« متذکـــر شـــد: ارزیابـــی هـــای اولیـــه 
گردیـــد ولـــی برخـــی  در طـــی ۲ روز انجـــام 
نبـــود  از جملـــه   بـــود.  ناقـــص  مـــوارد 
ارزیابـــی امنیتـــی خطـــر، عـــدم تهیـــه 
کی تاکـــی، پیـــش بینـــی GPS آفایـــن  وا
در گوشـــی هـــای فرماندهـــی، مســـئوالن 
اتوبوس هـــا و تیـــم پشـــتیبان، طراحـــی 
برنامـــه EOC  مـــدون و روی میـــز توســـط 
ســـریع  کنـــش  وا  DMAT هـــای  تیـــم 
کنـــش ســـریع خوداتـــکا بیمارســـتان هـــا وا
بـــه  کامـــل  طـــور  بـــه  عبـــادی  دکتـــر 
ارزیابـــی  حـــوزه  در  کـــه  چالش هایـــی 
ـــد اشـــاره  ـــا آن مواجـــه شـــده بودن ـــه ب اولی
ـــا  ـــز ب ـــم نی ـــزام تی ـــل از اع ـــزود: قب ـــرد و اف ک
کـــه برخـــی  چالش هایـــی مواجـــه بودیـــم 
از آن عبارتنـــد از؛ تیـــم فرماندهـــی جلســـه 
هماهنگـــی، شـــرح وظایـــف، آییـــن نامـــه 
اداری، بالینـــی و کنترل هـــای انضباطی 

ــته و سیســـتم  بصـــورت مکتـــوب نداشـ
هـــای فراخـــوان و هماهنگـــی پوشـــش 
بـــا تاخیـــر زیـــادی انجـــام شـــدند و تـــا 
صبـــح روز اعـــزام تیـــم نهایـــی اعـــزام در 
ـــل  ـــن مح ـــود. همچنی ـــش ب ـــال ویرای ح
اعـــزام از نظـــر فضـــای فیزیکی نامناســـب 
بـــوده و هماهنگـــی ســـمعی و بصـــری بـــه 

خوبـــی انجـــام نشـــده بـــود.
وی افـــزود در مرحلـــه اســـتقرار نیـــز انجـــام 
نظـــارت عالـــی و جامـــع در خصـــوص 
کیفیـــت خدمـــات بالینـــی، غیربالینـــی، 
امـــور  پیگیـــری  و  ایمنـــی  بهداشـــتی، 
اعـــزام و ارجـــاع و... نیازمنـــد اختصـــاص 
ــه  ــه در برنامـ کـ ــود  ــرب بـ کادر مجـ یـــک 

ریـــزی پیـــش بینـــی نشـــده بـــود.
وی در خصـــوص نقـــاط قـــوت اشـــاره 
کیپ هـــا، پیـــش  کـــرد: در حیـــن اعـــزام ا
شـــبکه  در  همـــکاران  اســـتقرار  بینـــی 
هـــای اســـام آبـــاد، داالهـــو و تجمیـــع 
بـــرای نظـــم بهتـــر  اتوبـــوس  یـــک  در 
از جملـــه اقدامـــات مثبـــت بـــود. چنـــد 
مـــورد اعـــزام انفـــرادی بـــه درخواســـت 
گرفـــت؛ اســـتفاده  شـــخصی نیـــز انجـــام 
ـــرای اطـــاع  ـــای اجتماعـــی ب از شـــبکه ه
رســـانی و هماهنگـــی بیشـــتر نیـــز از جملـــه 
مـــوارد مثبـــت بـــود؛ تیم هـــای پیشـــرو 
و پســـرو نیـــز انتخـــاب شـــده بودنـــد امـــا 
ــرو  ــای پیشـ ــم هـ ــرات در تیـ ــگاه نفـ جایـ
انتخـــاب  عـــوض شـــد؛  کرمانشـــاه  در 
جملـــه  از  نیـــز  اتوبوس هـــا  مســـئولین 

اقدامـــات مثبـــت بـــود.
دکتــر عبــادی همچنیــن حضــور رئیــس 
دانشــگاه، معــاون درمــان و مدیــر روابــط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در 
شهرستان ســرپل ذهاب، قصرشیرین، 
و  ثاث باباجانــی  و  آبــاد  اســام 
ارائــه  واحدهــای  تمــام  از  بازدیدشــان 
توســط  درمانــی  بهداشــتی  خدمــات 
کیــپ دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  ا
ــه  ــه مــدت دو روز را، ازجمل در منطقــه ب
عنــوان  دلگرم کننــده  و  مثبــت  مــوارد 
نیــز حاضــران  پایــان جلســه  کــرد.  در 
بــه بیــان ســواالت خــود در ایــن راســتا 
پرداختــه و آقایــان جــواد بابایــی و علــی 

ارائــه دادنــد. را  پاســخ هایی  عبــادی 
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استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه آموزش علوم پزشکی در منطقه۲ 
آموزشـــی  معـــاون  زادیـــه  تقـــی   دکتـــر 
در  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
ــه  کـ ــی  ــه ۲ آمایشـ نشســـت کان منطقـ
در روز پنجشـــنبه ۷ دی ۹۶ در دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی ارومیـــه برگـــزار شـــد بـــا 
بیـــان اینکـــه منطقـــه آمایشـــی دو بـــا 
جمعیـــت بـــرآوردی ۸،۵۶۹،۵۵۱ نفـــر 
بـــرای ســـال ۱۳۹۵ بعـــد از اســـتان تهـــران 
)منطقـــه ده(، پرجمعیـــت ترین منطقه 
میگـــردد،  محســـوب  کشـــور  آمایشـــی 
گفـــت: ایـــن منطقـــه آمایشـــی دارای ۳ 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، ارومیـــه 
و اردبیـــل و ۴ دانشـــکده علـــوم پزشـــکی 
ســـراب،  مراغـــه،  خـــوی،  مســـتقل 
خلخـــال مـــی باشـــد. وی افـــزود: منطقـــه 
بـــا ۳۰ دانشـــکده وابســـته  آمایشـــی ۲ 
بـــه دانشـــگاههای علـــوم پزشـــکی، ۱۱ 
موسســـه آمـــوزش عالـــی ســـامت، ۱۹ 
مرکـــز آمـــوزش بهـــورزی، ۱۲ واجد مجری 
ــگاه آزاد اســـامی،  ــوم پزشـــکی دانشـ علـ
۶۹ بیمارســـتان فعـــال و ۳۱ بیمارســـتان 
در حـــال احـــداث نقـــش مهمـــی در نظـــام 
ارائـــه خدمـــات بهداشـــتی و درمانـــی و 
ارائـــه آمـــوزش عالـــی ســـامت کشـــور بـــر 
عهـــده دارد.معـــاون آموزشـــی دانشـــگاه 
انـــدازی  راه  از  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم 
آمایشـــی   ۲ منطقـــه  کان  دبیرخانـــه 

ــایر  ــا همـــکاری سـ ــگاه و بـ در ایـــن دانشـ
کان  هـــای  دانشـــکده  و  دانشـــگاهها 
منطقـــه ســـخن گفـــت و اظهـــار داشـــت: 
ســـایت کان منطقـــه راه انـــدازی شـــد 
و امـــور مربوطـــه در دفتـــری مســـتقل در 
دانشـــگاه پیگیـــری مـــی شـــود. دکتـــر 
ــپاری ۴ ماموریـــت  ــه واسـ ــه بـ ــی زادیـ تقـ
ـــت آموزشـــی وزارت  ـــژه از ســـوی معاون وی
ـــه ایـــن کان منطقـــه اشـــاره  بهداشـــت ب
ـــا  ـــرد و گفـــت: توســـعه دانـــش مرتبـــط ب ک
حـــوادث ترافیکـــی و جـــاده ای، توســـعه 
دانـــش مرتبـــط بـــا علـــوم روانپزشـــکی 
و روانشناســـی، توســـعه علـــوم زیســـت 
محیطـــی )با تاکید بر حفظ اکوسیســـتم 
هـــای آبـــی( و توســـعه دانـــش داروســـازی 
و صنایـــع مرتبـــط ماموریـــت هایـــی بـــود 
کـــه بـــه منطقـــه مـــا ســـپرده شـــد. وی 
کارگـــروه  کـــرد: تاکنـــون ۶  خاطرنشـــان 
تخصصـــی بـــرای اجـــرای ایـــن ماموریـــت 
هـــا بـــا حضـــور ۴۶ نفـــر از اعضـــای هیـــات 
علمـــی کان منطقـــه تشـــکیل شـــده و 
در مجمـــوع ۴۸ جلســـه بـــه ایـــن منظـــور 
ـــی  ـــاون آموزش ـــت. مع ـــده اس ـــزار گردی برگ
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز از دیگـــر 
اقدامـــات صـــورت گرفتـــه در دبیرخانـــه 
اجـــرای  راســـتای  در   ۲ منطقـــه  کان 
در  نـــوآوری  و  تحـــول  هـــای  بســـته 

ـــوم پزشـــکی ســـخن گفـــت و  آمـــوزش عل
افـــزود: بـــا ایجـــاد مرکـــز آزمـــون اســـتاندارد 
کان منطقـــه دو، المپیادهـــا و آزمونهای 
دانشـــجویی بصـــورت منطقـــه ای برگـــزار 
ــکیل  ــه تشـ ــاره بـ ــا اشـ ــود. وی بـ ــی شـ مـ
کمیتـــه منطقـــه ای بیـــن المللـــی ســـازی 
و آمـــوزش پاســـخگو در دانشـــگاههای 
ریـــزی  برنامـــه  گفـــت:  دو  منطقـــه 
کشـــوری آمـــوزش  شـــده تـــا همایـــش 
برگـــزار  ســـال ۹۷  مـــرداد  در  پاســـخگو 
ــه ای  ــه منطقـ ــن کمیتـ ــردد. همچنیـ گـ
و  موسســـات  آموزشـــی  اعتباربخشـــی 
هـــای  دوره  و  تشـــکیل  بیمارســـتانها 
توانمندســـازی )EDC( اعضـــای هیـــات 
منطقـــه  کان  دانشـــگاههای  علمـــی 
ــر  ــزاری اســـت.  دکتـ ــز در حـــال برگـ دو نیـ
تقـــی زادیـــه بـــه همـــکاری اجـــرای برنامـــه 
اعتباربخشـــی موسســـه ای دانشـــگاهها 
پزشـــکی  علـــوم  هـــای  دانشـــکده  و 
کـــرد  مســـتقر در کان منطقـــه دو اشـــاره 
و گفـــت:  توســـعه آموزشـــهای تخصصـــی 
و فـــوق تخصصـــی در بیمارســـتانهای 
آموزشـــی جامـــع زنـــان مســـتقر در منطقـــه 
دو از جملـــه بیمارســـتان الزهـــراء تبریـــز 
ــته  ــب بسـ ــه در قالـ کـ ــت  ــه ای اسـ برنامـ
آمـــوزش  در  نـــوآوری  و  تحـــول  هـــای 
علـــوم پزشـــکی پیگیـــری مـــی شـــود. وی 

حمایـــت از گســـترش محیطـــی رشـــته 
واحدهـــای  در  ســـامت  نظـــام  هـــای 
شهرســـتان  در  اســـامی  آزاد  دانشـــگاه 
هـــای فاقـــد دانشـــکده و دانشـــگاه بـــه 
منظـــور دسترســـی محیطـــی بـــه آمـــوزش 
دیگـــر  از  را  خصوصـــی  بخـــش  عالـــی 
برنامـــه هـــای کان منطقـــه ۲ آمایشـــی 
کـــرد و اظهـــار داشـــت: ســـعی شـــده  ذکـــر 
ـــی در  ـــش غیردولت ـــوان بخ ـــات ت از امکان
ــق  ــامت طبـ ــی سـ ــوزش عالـ ــاوگان آمـ نـ
دانشـــگاههای  علمـــی  توســـعه  ســـند 
علـــوم پزشـــکی مســـتقر در کان منطقـــه 
حـــال حاضـــر  در  و  شـــود  اســـتفاده  دو 
پذیـــرش  ظرفیـــت  درصـــد   ۲/۲۸
علـــوم  عالـــی  آمـــوزش  دانشـــجوی 
ــرقی  ــان شـ ــتان آذربایجـ ــکی در اسـ پزشـ
بـــه بخـــش غیردولتـــی اختصـــاص یافتـــه 
اســـت. معـــاون آموزشـــی دانشـــگاه علـــوم 
ـــروه  ـــان اینکـــه کارگ ـــا بی ـــز ب پزشـــکی تبری
هایـــی بـــه منظـــور اجـــرای ماموریـــت 
ــول  ــای تحـ ــته هـ ــترک و بسـ ــای مشـ هـ
ـــن  ـــرای ای ـــده و اج ـــکیل ش ـــوآوری تش و ن
بســـته هـــا بـــه طـــور جـــدی پیگیـــری 
مـــی شـــود اظهـــار داشـــت: اجرای بســـته 
ـــر چشـــمگیری در ارتقـــای حـــوزه  هـــا تاثی
آمـــوزش در دانشـــگاههای کان منطقـــه 

۲ آمایشـــی داشـــته اســـت. 

در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی 
مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی 

تبریز، برگزیده مراکز تحقیقاتی کشور 

ــر،   ــامل ۱۱ محقـــق و پژوهشـــگر برتـ ــنواره تحقیقاتـــی علـــوم پزشـــکی رازی شـ برگزیـــدگان بیســـت و ســـومین جشـ
کمیتـــه تحقیقـــات  ســـه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی، یـــک پژوهشـــکده علـــوم پزشـــکی، ۶ مرکـــز تحقیقاتـــی، ســـه 

ـــه علمـــی پژوهشـــی پزشـــکی از ســـوی معـــاون اول رئیـــس جمهـــور، معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیـــس جمهـــور و وزیـــر بهداشـــت تجلیـــل شـــدند.  دانشـــجویی و دو مجل
کـــز تحقیقاتـــی  شـــناخته شـــده و بـــا دعـــوت از دکتـــر حســـین بابایـــی  کاربـــردی دارویـــی« دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، برگزیـــده مرا در ایـــن مراســـم »مرکـــز تحقیقـــات 

رئیـــس مرکـــز تحقیقـــات،  از ســـوی معـــاون اول رئیـــس جمهـــور، معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیـــس جمهـــور و وزیـــر بهداشـــت تجلیـــل شـــدند.
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نهمین جلسه خانه مشارکت مردمی 
شهرستان اسکو

  نهمیـــن جلســـه خانـــه مشـــارکت مردمی 
کنفرانـــس  شهرســـتان اســـکو درســـالن 
ــدای  ــد. در ابتـ ــبکه برگزارگردیـ ــتاد شـ سـ
ـــت  ـــدم سرپرس ـــمی اق ـــر هاش ـــه دکت جلس
ســـامت  همگانـــی  و  جامـــع  شـــبکه 
بـــا اشـــاره بـــه اجـــرای پـــروژه جامعـــه 
ایمـــن و مـــروج ســـامت در شـــهر جدیـــد 
ـــا دو برنامـــه  گفـــت: ایـــن پـــروژه ب ســـهند 
جامعـــه ایمـــن و شـــهر ســـالم برنامـــه 
هایـــی تاییـــد شـــده از ســـوی ســـازمان 
کـــه در  بهداشـــت جهانـــی مـــی باشـــند 
گانـــه اجـــرا  کثـــر کشـــورها بـــه صـــورت جدا ا
مـــی شـــود ولـــی هـــر دو برنامـــه بـــه عنـــوان 
ـــوند  ـــی ش ـــه م گرفت ـــر  ـــد در نظ ـــک فراین ی

کـــه  نـــه تنهـــا دســـتیابی بـــه شـــاخص 
ــه  هـــای نهایـــی ایمنـــی و ســـامت بلکـ
برقـــراری فرایندهایـــی بـــرای همـــکاری 
بیـــن بخشـــی در راســـتای ارتقـــای ایمنـــی 
و ســـامت، معرفـــی شـــده اســـت. در ایـــن 
ــز  ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــتا دانشـ راسـ
اقـــدام بـــه طراحـــی یـــک مـــدل تلفیقـــی از 
ایـــن دو برنامـــه بـــا عنـــوان جامعـــه ایمـــن 
ــا  کـــه بـ و مـــروج ســـامت نمـــوده اســـت 
حمایت هـــای اســـتانداری آذربایجـــان 
شـــرقی، فرمانـــداری شهرســـتان اســـکو و 
همـــت شـــهرداری ســـهند اجـــرا می شـــود 
و دبیرخانـــه علمـــی ایـــن پـــروژه در محـــل 
ســـامت  همگانـــی  و  جامـــع  شـــبکه 

شهرســـتان اســـکو دایـــر شـــده اســـت.  
ـــی  ـــیب های اجتماع ـــه آس ـــپس ب وی س
نمـــوده  اشـــاره  شهرســـتان  ســـطح  در 
غربالگری هـــای  بـــر  عـــاوه  افـــزود  و 
کـــز صـــورت  کـــه در ســـطح مرا فعـــال 
می گیـــرد در پـــروژه پیشـــگام در قالـــب 
قابـــل  اقدامـــات  خوداتکایـــی  ســـتاد 
توجهـــی در جهـــت حـــل آســـیب هـــای 

اجتماعـــی ســـامان دهـــی می شـــود. در 
ادامـــه کارشـــناس ســـامت روان آمـــوزش 
مختصـــــــری از مهارت هـــــــای زندگـــی 
کار (  )مدیریـــت اســـترس در محیـــط 
ارائـــه داد و در پایـــان یکـــی از اعضـــای 
کانـــون  )نماینـــده  مشـــارکت  خانـــه 
ـــی از عملکـــرد  ـــزارش مفصل گ معلمـــان ( 

خـــود ارائـــه نمـــود.

بازدید رئیس دانشگاه از مراکز سالمت 
شهرستان اسکو

دکترصومـــی، رئیـــس دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی تبریـــز، دکترصادقـــی و دکتـــر 
و  تخصصـــی  کلینیـــک  از  تبریـــزی 
اورژانـــس درحـــال احـــداث بیمارســـتان 
امـــام خمینـــی)ره( اســـکو  و مرکـــز ســـامت 
ــه عمـــل  ــد بـ ــهند بازدیـ ــماره یـــک سـ شـ
ـــد  ـــن بازدی ـــدای ای ـــان درابت ـــد. ایش آوردن
کلینیـــک  از رونــــــــــد پـــــــــروژه احـــداث 
ـــتان  ـــس بیمارســـــ ـــی و اورژانــــــ تخصص
مطلـــع شـــــــــده و خواســـــــــتار تســـریع در 

درادامـــه،  شـــدند.  آن  احـــداث  رونـــد 
مرکـــز  بـــه  وهمراهـــان  دکترصومـــی 
ســـامت یـــک ســـهند مراجعـــه و از نحـــوه  
ارائـــه خدمـــات ســـامت ازجملـــه ویزیـــت 
پایـــه الکترونیـــک، خدمـــات ســـامت 
کانـــون دوســـتدار شـــهروند ارشـــد،  روان، 
بهداشـــت حرفـــه ای و دیگـــر خدمـــات به 
شـــهروندان مطلـــع شـــده و نظـــرات مـــردم 
ـــا شـــدند. درادامـــه  را در ایـــن زمینـــه جوی
دکترهاشـــمی اقـــدم، سرپرســـت شـــبکه 

جامـــع و همگانـــی ســـامت شهرســـتان 
گزارشـــی ازنحـــوه ارائـــه خدمـــات  اســـکو، 
بـــه مـــردم، بخصـــوص ویزیـــت پایـــه 

الکترونیـــک درقالـــب ســـامانه یکپارچـــه 
ــد. کردنـ ــه  ــیب ( ارائـ ــت ) سـ بهداشـ

طــی مراســمی بــا حضــور معــاون محتــرم درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و 
سرپرســت محتــرم شــبکه بهداشــت و درمــان اهــر بــا تودیــع آقــای دکتــر امیــن فرجامــی 
رئیــس قبلــی بیمارســتان و معارفــه آقــای دکتــر جعفــر مهــدی زاده باغبانــی به عنــوان 

رئیــس جدیــد بیمارســتان باقرالعلــوم اهــراز ایشــان تجلیــل و قدردانــی بعمــل آمــد.

تکریم و معارفه در بیمارستان باقرالعلوم)ع( اهر
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مراسم تکریم و معارفه رئیس بیمارستان امیرالمومنین )ع( شهرستان چاراویماق
 مراســـم تکریـــم  آقـــای دکتـــر مهـــدی 
مســـیب پور و معارفـــه آقـــای دکتـــر آراز 
ــتان  ــوان رئیـــس بیمارسـ ــه عنـ ــر بـ صابـ
امیرالمومنین)ع( شهرســـتان چاراویماق 
پورفتحـــی  دکتـــر  آقـــای  حضـــور  بـــا 
معاونـــت محتـــرم درمــــــــان و دکتــــــــر 
نظـــری قائـــم مقـــام معـــاون دانشـــجوئی 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز وجمعـــی 
نیـــز  و  ادارات شهرســــــتان  از رؤســـای 

امیرالمومنیـــن  بیمارســـتان  کارکنـــان 
چاراویمـــاق در اطـــاق جلســـــــه ایــــــن 

گردیـــــــد. بیمارســـتان برگـــزار 
مهــدی  دکتــر  مراســم  ایــن  درابتــدای 
مســیب پور سرپرســت شــبکه بهداشــت 
ودرمان شهرســتان چاراویماق وریاســت 
قبلــی بیمارســتان ضمــن عــرض خیــر 
مدعویــن،  و  مهمانــان  بــرای  مقــدم 
گزارشــی از عملکــرد خــود درتکمیــل و راه 

اندازی بخشهای مختلف بیمارستانی 
ارائه  وســپس در مورد برخی ازمشــکات 
ــان  موجــود درحــوزه درمــان مطالبــی بی
دکترپورفتحــی  درادامــه  داشــتند. 
معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
دکترصابــر،  معارفــه  مراســم  در  تبریــز؛ 
پــور  ارزشــمند دکترمســیب  از زحمــات 
بیمارســتان  ریاســت  تصــدی  طــی 
امیرالمومنین تشــکر کــرده. وی درادامه 

ســخنان خــود افزودنــد هدف مــا تدوین 
برنامه جامع بیمارســتان و برنامه ریزی 
ــه مطلوبتریــن  ــه منظــور ارائ منســجم ب
خدمــات درحــوزه ســامت بــه جمعیــت 
ارتقــا  ودرراســتای  پوشــش،  تحــت 
ســطح رضایتمنــدی و تکریــم مراجعیــن 
وجلوگیــری از مراجعــه بیمــاران بــه مرکــز 
کیفــی خدمــات  اســتان، ارتقــاء ســطح 

درمانــی خواهــد بــود.

جلسه ارزیابی پروژه جامعه ایمن و مروج سالمت سهند
ایمــن  پــروژه جامعــه  ارزیابــی   جلســه 
حضــور  بــا  ســهند  ســامت  مــروج  و 
علــوم  دانشــگاه  رئیــس  دکترصومــی، 
بهداشــتی  خدمــات  و  پزشــکی 
دکترمحمــدزاده،  تبریــز،  درمانــی 
فرماندارشهرستان اسکو، دکترتبریزی، 
مرکزتحقیقــات  دانشــکده  رئیــس 
مدیریــت خدمــات بهداشــتی، درمانــی 
ودکترصادقــی، رئیــس مرکزبیــن المللــی 
وجمعــی  ایمــن  ازجوامــع  حمایــت 
 . برگزارگردیــد  ازمســئولین شهرســتانی 
درابتــدای ایــن جلســه دکترمحمــدزاده، 
خــوش  ضمــن  پــروژه،  عالــی  ناظــر 
آمدگویــی به حضــار، گزارشــی ازاقدامات 

فرمانــداری و کمیتــه هــای پنجگانــه ی 
پــروژه درســطح شهرســهند ارائــه وخاطــر 
شهرســتان  فرمانــداری  شــد،  نشــان 
جهــت  هرچــه  را  الزم  اســکواقدامات 
درســهند  پــروژه  ایــن  بهتراجراشــدن 
انجــام داده وادامــه خواهــد داد. درادامــه 
دکترهاشــمی اقــدم، سرپرســت شــبکه 
جامــع وهمگانــی ســامت شهرســتان 
اسکو، مهندس جودت، شهردارسهند، 
انتظامــی  فرمانــده  نعمتــی،  ســرگرد 
شهرســتان، مهنــدس نجابــت، رئیــس 
آمــوزش وپــرورش شهرســتان و نماینــده 
بهزیســتی شهرســتان، بعنــوان روســای 
کمیتــه هــای پنجگانــه پــروژه، گزارشــی 

پــروژه  راســتای  در  خــود  اقدامــات  از 
بــه حضــار ارائــه نمــوده وپیشــنهاداتی 
درادامــه  کردنــد.  ارائــه  زمینــه  درایــن 
باتشــکرازتمامی  دکترصومــی،  جلســه 
اعضــای اجرایــی ایــن پــروژه بخصــوص 
اطــاع  برضــرورت  فرماندارشهرســتان، 
رســانی ایــن پــروژه دربین اقشــارمختلف 
ادارات  وکارکنــان  درشهرســهند  مــردم 
اشــاره ویادآورشــد اجــرای پــروژه جامعــه 
ایمــن و مــروج ســامت درســهند بایــد 
گیــر و باکمــک  بصــورت پــروژه ای فرا
هــا  )ســمن  نهــاد  مــردم  گروههــای 
ارتقــای  ودرجهــت  گرفتــه  انجــام   )
گامهــای  شــهر  ایــن  وســامت  ایمنــی 

اساســی تــری، بــا اجــرای ایــن پــروژه، 
برداشــته شــود. درپایــان دکترتبریــزی و 
دکترصادقــی ضمــن تشــکراز اقدامــات 
پــروژه،  درایــن  شــده  گرفتــه  انجــام 
ارزیابیهــای خــود را درزمینــه ی پــروژه 
بیــان نمــوده وخاطرنشــان شــدند پــروژه 
جامعــه ایمــن ومــروج ســامت ســهند 
ادغامــی از دو طــرح مجــزا ازهــم بــوده 
وبــرای اولیــن باردرســطح ایــران و دنیــا، 
زودی  بــه  کــه  میشــود  اجــرا  درســهند 
ســازمان  نماینــدگان  ارزیابــی  نیزمــورد 
بهداشــت جهانــی و مرکــز بیــن المللــی 
قرارخواهــد  ایمــن  ازجوامــع  حمایــت 

گرفــت .
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کانون قرآن و عترت دانشگاه: کانون قران و عترت توس� حمید راستی؛ دانشجوی پزشکی، فعال موفق فرهنگی و دبیر  معرفی 

کسب رتبه های چشمگیر در جشنواره قرآن و عترت 
وزارت بهداشت برای دو سال متوالی

ـــز رتبـــه اول را در بیـــن  ـــوم پزشـــکی تبریـــز  از حائ کانون هـــای فرهنگـــی دانشـــگاه عل
کانون هـــا در زمینه هـــای  کمیـــت هســـتند. ایـــن  کشـــور از حیـــث  دانشـــگاه های 
مختلـــف فرهنگـــی، هنـــری، مذهبـــی، خیریـــه و ســـایر زمینه هـــا بـــا هـــدف تعالـــی 
گاهـــی و معنویت بخشـــی بـــه فضـــای دانشـــگاه و حرکـــت  اخاقـــی و ارتقـــای ســـطح آ

در مســـیر اهـــداف فرهنگـــی نظـــام اســـامی فعالیـــت مـــی نماینـــد.

کانون هـــای  کانـــون قـــرآن و عتـــرت دانشـــگاه یکـــی از باســـابقه ترین و فعال تریـــن 
گســـترش فرهنـــگ نـــاب قرآنـــی  و ســـیره  کـــه بـــا هـــدف  ایـــن دانشـــگاه اســـت 
ـــده و در  ـــکیل ش ـــجویان تش ـــت دانش ـــه هم ـــگاه ب ـــطح دانش ـــت� در س ـــل بی اه
کانـــون به عنـــوان  همیـــن راســـتا فعالیت هـــای چشـــم گیری داشـــته و دارد. ایـــن 
ـــاله  ـــه هرس ک ـــت  ـــرت وزارت بهداش ـــران و عت ـــنواره ق ـــی جش ـــان اصل ـــی از متولی یک
ــک   کمـ ــه  ــردد، وظیفـ ــزار می گـ ع برگـ ــو ــرت وزارت متبـ ــرآن و عتـ ــز قـ ــوی مرکـ از سـ
بـــه جهت دهـــی، جریـــان ســـازی، اجـــرا و مدیریـــت دبیرخانـــه دانشـــگاهی آن را 
ـــی دانشـــگاه، به عنـــوان  ـــار اداره توســـعه فعالیـــت هـــای قرآن کن برعهـــده دارد و در 

بـــازوی اصلـــی و دانشـــجویی آن، ایفـــای نقـــش می نمایـــد.

ــد  ــا رشـ ــته، بـ گذشـ ــنواره  کاروان قرانـــی دانشـــگاه در دو جشـ ــر اســـت  ــه ذکـ الزم بـ
چشـــمگیرخود، دو ســـال متوالـــی در جمـــع ســـه دانشـــگاه برتـــر وزارت بهداشـــت 

گرفتـــه اســـت. مشـــارکت  از حیـــث تعـــداد رتبه هـــا و مقام هـــای جشـــنواره قـــرار 
کـــه بیـــش از هـــزار  مناســـب جامعـــه دانشـــگاهی )بـــا اســـتناد بـــه ســـایت جشـــنواره، 
کســـب بیســـت و ســـه  ـــام نمـــوده انـــد( و  نفـــر از دانشـــگاه در ایـــن جشـــنواره ثبـــت ن
کســـب مقـــام در مســـابقات  گـــون در رشـــته هـــای مختلـــف جشـــنواره،  گونا مقـــام 
ملـــی قـــرآن و عتـــرت دانشـــجویان ایـــران ) بعنـــوان معتبـــر تریـــن مســـابقات قرآنـــی 
کانـــون قـــرآن و  کســـب شـــده توســـط  کشـــور( از دیگـــر امتیـــازات  دانشـــجویی 

عتـــرت می باشـــد.

کانـــون نیـــز می تـــوان بـــه تـــاش بـــرای تعمیـــق فرهنـــگ  از دیگـــر فعالیت هـــای 
گســـترش آن در فضـــای دانشـــگاه و در بیـــن دانشـــجویان اشـــاره نمـــود  قرآنـــی و 
کریـــم بـــه شـــکل مســـتمر در خوابـــگاه  کاس هـــای آمـــوزش قـــرآن  کـــه برگـــزاری 
کتابـــت  ح هـــای نوآورانـــه و خاقانـــه از قبیـــل  هـــای دانشـــجویی، ایجـــاد طـــر
ـــن  ـــه ای ـــز از جمل ـــی و... نی ـــای قرآن ـــتند ه ـــران مس ک ـــم، ا کری ـــرآن  ـــی ق ـــته جمع دس

اقدامـــات می باشـــد.

ــت  ــرت وزارت بهداشـ ــرآن و عتـ ــز قـ ــط مرکـ ــه توسـ کـ ــش  ح پایـ ــر ــن در طـ همچنیـ
کـــه نویـــد  گرفتـــه  کانـــون برتـــر قـــرار  کانـــون جـــزو پنـــج  انجـــام شـــده اســـت ایـــن 
کانـــون می باشـــد. بخـــش آینـــده ای روشـــن و پرفـــروغ در چشـــم انـــداز آینـــده ایـــن 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز باکسب ۲۳ رتبه برتر و ۲۰۸ امتیاز موفق به کسب رتبه سوم گروهی در بین ۶۰ دانشگاه  در در بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت شد.
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کاله دوزان کســـــــــــــــــــــری  
ــال۹۰  ــی در سـ ــری تجربـ ــور سراسـ کنکـ ــه ۶  ــ� رتبـ کسـ پـــ� از 
ــل  ــه تحصیـ ــرای ادامـ ــز را بـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــکی در دانشـ ــته ی پزشـ رشـ
کســـانی  گفتگـــوی زیـــر می توانـــد راهگشـــای بســـیاری از  کـــرده اســـت.   انتخـــاب 

ــد. ــری را بپیماینـ کسـ ــد راه  ــه عاقه مندنـ کـ ــد  باشـ

گفت وگویـــی،  طـــی  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  موفـــق  دانشـــجوی 
گفـــت:  زمانبنـــدی و  علـــت اصلـــی موفقیـــت خـــود را برنامه ریـــزی دانســـت و 

برنامه ریـــزی اصـــول مهمـــی در موفقیـــت یـــک فـــرد بـــه شـــمار می آینـــد.
ـــا بیـــان ایـــن مطلـــب  کاهـــدوزان، دانشـــجوی ســـال هفتـــم پزشـــکی ب کســـری 
کـــرد: در طـــول ســـال های تحصیلـــی و قبـــل از ورود بـــه دانشـــگاه از  اظهـــار 
ـــرده و ســـعی  ک ـــی می شـــدند، اجتنـــاب  ـــه موجـــب حـــواس پرت ک فعالیت هایـــی 

ـــانم. ـــل برس ـــه حداق ـــز ب ـــا را نی ـــت و آمده ـــات، رف ـــتم تفریح داش
کـــرد: خانـــواده ام  کیـــد بـــر نقـــش خانـــواده  در موفقیـــت افـــراد بیـــان  وی بـــا تا
کنکـــور  کســـب رتبـــه ی ششـــم  همـــواره حامـــی و پشـــتیبان مـــن بوده انـــد و در 

کردنـــد.  سراســـری نیـــز نقـــش موثـــری را ایفـــا 
کنکـــور  کاس هـــای  ع  ــو ناشـــی از تنـــو ــاره بـــه جـ ــا اشـ کاهـــدوزان در ادامـــه بـ
کاس هـــای جانبـــی بـــه منظـــور افزایـــش مهـــارت در  کـــرد: شـــرکت در  اظهـــار 
گـــر  کـــردن ضعـــف در یـــک درس بامانـــع اســـت، ولـــی ا تســـت زنی و برطـــرف 
ــرد،  گیـ ــرار  ــا بیـــش از مباحـــث اصلـــی در اولویـــت قـ کاس هـ ــرکت در ایـــن  شـ

ایـــن روش چنـــدان موفقیـــت آمیـــز نخواهـــد بـــود.
کســـب رتبـــه ی  گفـــت: پـــس از  ـــا بیـــان رمـــز موفقیتـــش در دانشـــگاه نیـــز  وی ب
کنکـــور سراســـری تحربـــی در ســـال ۹۰، رشـــته ی پزشـــکی در دانشـــگاه  شـــش 

کـــردم.  ـــرای ادامـــه تحصیـــل انتخـــاب  ـــوم پزشـــکی تبریـــز را ب عل
کتـــب مرجـــع و زبـــان اصلـــی از علـــل موفقیـــت  وی ادامـــه داد: مطالعـــه ی 
بنـــده در دوران دانشـــجویی اســـت. مطالعـــه ی جـــزوات آموزشـــی راه مناســـبی 
ـــه مـــن اعتمـــاد  کســـب موفقیـــت نیســـت. ترجمـــه ی متـــون انگلیســـی ب ـــرای  ب

بـــه نفـــس می دهـــد.
دانشـــجوی نمونـــه ی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در پایـــان بـــه دانشـــجویان 
کـــرد: فعالیت هـــای جانبـــی همچـــون فعالیت هـــای ورزشـــی، فرهنگـــی  توصیـــه 
و هنـــری از نظـــر علمـــی هیـــچ لطمـــه ای بـــه دانشـــجویان وارد نمی کننـــد و 
ـــا توجـــه بـــه فعالیت هـــای جانبـــی و مســـائل آموزشـــی  دانشـــجویان می تواننـــد ب

کننـــد. بـــه خوبـــی پیشـــرفت 
ـــز و  ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــه ی دانش ـــجوی نمون ـــدوزان، دانش کاه ـــری  کس
ـــی  ـــری تجرب ـــور سراس کنک ـــم  ـــه ی شش ـــکی، رتب ـــم پزش ـــال هفت ـــجوی س دانش
کســـب  کـــه اخیـــرا موفـــق بـــه  کنکـــور زبـــان در ســـال ۹۰ اســـت  و رتبـــه ی اول 
علـــوم  دانشـــگا ه های  پایـــه  ی  علـــوم  آزمـــون  در  کشـــوری  هفتـــم  رتبـــه ی 

کشـــور شـــده اســـت. پزشـــکی 

گفت وگــو با کســری کالهــدوزان
دانشجوی موفق دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شرکت در 

کالس های 

جانبی به منظور 

افزایش مهارت در 

تست زنی و برطرف 

کردن ضعف در یک 

درس بالمانع است، 

ولی اگر شرکت در 

این کالس ها بیش 

از مباحث اصلی در 

اولویت قرار گیرد، 

این روش چندان 

موفقیت آمیز 

نخواهد بود.
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پیام وزیر بهداشت به مناسبت درگذشت استاد بی بدیل اخالق و چهره 
ماندگار جامعه پزشکی، دکتر علیرضا یلدا

معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران:

رفع مشکالت تامین منابع و بودجه بیمه سالمت در گرو تعامل مجلس 
و دولت

رئیس اداره اورژانس بیمارستان های وزارت بهداشت تشریح کرد:

میزان آمادگی بیمارستان ها در برابر زلزله / افزایش مراجعات اورژانسی 
در پی آلودگی هوا

معاون آموزشی وزارت بهداشت:

ثبت انجمن های علمی گروه پزشکی در سامانه ثبت شرکت ها تسهیل 
می شود/ حمایت ویژه وزارت بهداشت از انجمن هایی که انتخابات 

الکترونیک برگزار می کنند

دبیر ستاد تحول در آموزش عالی سالمت خبر داد: 

تدوین برنامه اقدام سطوح مختلف آموزش عالی سالمت برای اجرای 
بسته های تحول و نوآوری در آموزش

توصیه های سالمت روان در شرایط بحران و حوادث و بالیا تشریح شد؛

در شرایط بحران و زلزله در کنار کودکان باشید / ضمن حفظ آرامش، 
برای کاهش اضطراب به اتفاقات مثبت و خوشایند فکر کنید

معاون اجتماعی وزیر بهداشت خبر داد:

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران معاونت اجتماعی وزارت بهداشت 
با مسئوالن سازمان اجتماعی کشور / بیش از ۶۰۰ سازمان مردم نهاد و 
۸۰۰ موسسه خیریه و ۷۰هزار نیکوکار در حوزه سالمت فعالیت می کنند

وزير بهداشت در مراسم تشييع پيكر استاد يلدا:

عصاره زندگي استاد یلدا عشق ورزي و محبت به ديگران بود

نشست برنامه ریزی برای غنی سازی آرد با ویتامین D برگزار شد؛

تاکید بر غنی سازی آرد گندم به عنوان راهکار مقابله با کمبود ویتامین 
D در کشور

رئیس اداره مواد و داروهای تحت کنترل، امورداروخانه ها و شرکت های پخش سازمان 
غذا و دارو:

تهیه دارو توسط داروخانه ها فقط از طریق شرکت های پخش مجاز است

معاون آموزشی وزارت بهداشت:

نقش تمامی سطوح آموزش عالی سالمت در اجرای بسته های تحول و 
نوآوری در آموزش علوم پزشکی تعریف می شود

رييس مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت بهداشت خبر داد:

طراحی سامانه حقوق شهروندی در نظام سالمت در وزارت بهداشت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

طرح تحول سالمت توقف پذير نيست/ مشکالت طرح تحول سالمت 

به دلیل عدم تخصیص اعتبارات است

سخنگوی وزارت بهداشت:

قبل از طرح تحول سالمت، چهار دهک جامعه از دریافت خدمات 
دندانپزشکی محروم بودند

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت خبر داد:

فعالیت ۵۵۰ نفر از پژوهشگران برتر کشور در حوزه سالمت

معاون برنامه ريزي راهبردي و هماهنگي وزارت بهداشت عنوان کرد:

شاخص های سالمت را از طریق آمار می توان به خوبی تفسیر کرد

معاون درمان وزیر بهداشت:

عملکرد بهداشت و درمان در زلزله کرمانشاه مثبت بود/ درس گرفتن از 
حوادث، آثار زیان بار حوادث بعدی را به حداقل می رساند

قائم مقام وزیر بهداشت در همایش روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای 
طبیعی:

استقرار ۱۰۰ درصدی شبکه های بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده 
کرمانشاه

پیام معاون اجتماعی وزیر بهداشت به مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات 
بالیای طبیعی؛

حداکثر 2۵ درصد سالمت مردم تحت تولیت وزارت بهداشت قرار دارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

بودجه نظام سالمت باید پایدار و به هنگام شود

مدیرکل فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو:

لزوم ساختار سازی مناسب در راستای تضمین ایمنی غذا

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت:

در سال تحصیلی گذشته، بیش از ۶۷ هزار نفر از دانشجویان علوم 
پزشکی وام دریافت کردند

وزیر بهداشت در جمع مردم شهرستان انار استان کرمان:

مردم اعتماد بسیار زیادی به پزشکان و کادر بهداشتی و درمانی دارند

عضو کمیسیون تلفیق مجلس:

مجلس قاطعانه از اختصاص منابع پایدار نظام سالمت حمایت می کند/ 
طرح تحول سالمت با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در دیدار با رئیس هیات مدیره 
و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران تاکید کرد:

تامین منابع پایدار تنها راه برون رفت از مشکالت سازمان بیمه سالمت 
ایران

معاون آموزشی وزارت بهداشت عنوان کرد:

ارزیابی مثبت مرکز پژوهش های مجلس از اجرای بسته های تحول و 
نوآوری در آموزش علوم پزشکی
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مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت در بیست و 
هفتمین اجالس مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور:

تمام دانشــگاه  ها باید تا پایان سال شناسنامه تجهیزات پزشکی 
داشته باشند

سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد:

از سرمایه گذاران مطرح دنیا در راستای تولید مشترک حمایت می کنیم

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد:

ضرورت مدیریت هزینه ها در خریداری تجهیزات پزشکی/ تامین 
تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها از اولویت های وزارت بهداشت است

نماینده ویژه وزیر بهداشت در مناطق زلزله زده غرب کشور:

هیچ موردی از مرگ بر اثر سرما زدگی یا خودکشی در مناطق زلزله زده 
غرب کشور مشاهده و ثبت نشده است

وزیر بهداشت در حاشیه آیین عملیات ساخت بیمارستان ام اس امام رضا)ع(:

بیش از ۷۰ هزار نفر در کشور مبتال به بیماری ام اس هستند

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل:

برنامه ویژه ای برای توانمند سازی مدیران و بهره مندی از تجارب بین 
المللی در توسعه نظام سالمت داریم

وزیر بهداشت:

طب سنتی به عنوان طب مکمل، میراث ملی ما است و باید از آن 
حمایت کنیم

توصیه های مهم تغذیه ای در شرایط آلودگی هوا؛

شیر و لبنیات کم چرب مصرف کنید

قائم مقام وزیر بهداشت:

درخواست منطقی قاطبه جامعه پزشکی و پرستاری پرداخت به موقع و 
رفع تاخیر تسویه مطالبات است

وزیر بهداشت:

بحث تراریخته باید در محیط های علمی، کارشناســی و تخصصی 
مطرح شود

رئیس سازمان اورژانس کشور در دوازدهمین کنگره ساالنه طب اورژانس:

تقویت اورژانس پیش بیمارستانی به موازات اورژانس بیمارستانی 
ضروری است

شعار امسال بسیج ملی تغذیه، »چاقی یا سالمتی، انتخاب با شماست«

نماینده مردم قصرشیرین، گیالنغرب و سرپل ذهاب:

هیچ موردی از سرمازدگی و خودکشی در مناطق زلزله زده گزارش نشده است

وزیر بهداشت: 

4۰ میلیون خدمت پیشگیرانه دندانپزشکی برای دانش آموزان کشور 
انجام شده است

وزير بهداشت در نشست تبيين سياست هاي وزارت بهداشت در حوزه دندانپزشكي:

بی عدالتی در درمان مردم پذیرفته نیست

وزیر بهداشت تاکید کرد: 

باید تالش هایمان برای مردم بی منت، بدون توقع و بی دریغ باشد/
ناامید کردن مردم گناه و خیانت به کشور است

عضو کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد:

تخصیص ارز مرجع به دارو و کاالهای سالمت/حمایت دولت و مجلس 
از تأمین داروی کشور

مديركل آزمايشگاه هاي مرجع سالمت كشور خبرداد:

ارائه پیش نویس ویرایش جدید دستورالعمل های استانداردهای 
وزارت بهداشت برای استقرار نظام مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های 

پزشکی کشور

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد:

ضرورت ایجاد ارتباط میان بخش های بهداشت، درمان و آموزش در 
حوزه سالمت دهان و دندان

جذب سرباز هیات علمی در وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی

معاون درمان وزارت بهداشت:

گایدالین سونوگرافی زنان بازنگری می شود

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی:

حداقل ۷ تا ۱۰ درصد از مردم ایران به خدمات توانبخشی نیاز دارند

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت:

وزارت بهداشت معادل 4 وزارتخانه دولت است/بیش از 3 هزار خدمت 
در وزارت بهداشت ارائه می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت اعالم کرد:

عدم موافقت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه 
هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص انتقال و مهمانی 

دانشجویان

وزيربهداشت در پنجمين اجالس هم انديشي با موضوع اجراي بهينه تصويب نامه حقوق 
شهروندي در نظام اداري:

طرح تحول سالمت براي رعايت حقوق مردم اجرايي شد

معاون اجرایی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد:

هم افزایی  کالن منطقه ای برای پاسخگویی به نیاز مردم

با حمایت دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت؛

ششمین همایش طالی سبز، به میزبانی اصفهان برگزار می شود

معاون اجتماعی وزیر بهداشت عنوان کرد:

تدوین مدل ملی” مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی سازمان ها 
در حوزه سالمت”/ بررسی ورود فناوری های دیجیتال در حوزه سالمت
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مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:

چاقی و اضافه وزن در کودکان کمتر از پنج سال، دو برابر افزایش داشته 
است/ جای خالی شیرینی های کم قند و کالری در قنادی ها

وزیر بهداشت در همایش غذای سالم با محوریت شیرینی در زندگی سالم:

۸۰ درصد عوامل موثر بر سالمت در اختیار وزارت بهداشت نیست

سخنگوی سازمان انتقال خون:

حضوربیش از 2 میلیون اهدا کننده طی 9 ماه اول سال جاری در مراکز 
اهدای خون/ نیاز مستمر به خون در روزهای سرد و هوای آلوده

در نامه ای به وزیر ورزش و جوانان:

وزیر بهداشت از اقدامات دبیرخانه سالمت وزارت ورزش و جوانان 
قدردانی کرد/ امیدواریم با توسعه ورزش همگانی و فعالیتهای فیزیکی، 

شاخص های سالمت و نشاط در جامعه ارتقا یابد

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خبر داد:

توجه جدی وزارت بهداشت به ورزش کارکنان/ ۰.۷ درصد از کارکنان 
وزارت بهداشت در دومین المپیاد ورزشی کارکنان حضور داشتند که 

بسیار کم است

مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، وب سایت 
ایرانوم را در دسترس محققان و متخصصان قرار داد / محققان برای 
تشخیص، پیشگیری و درمان بیماریهای ژنتیکی از وب سایت ایرانوم 

استفاده می کنند

اپلیکیشن ثبت عوارض دارویی برای تلفن همراه بزودی عرضه می شود

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در شیراز:

 بیمه ها ۱۸۰۰ میلیارد تومان به حوزه دارویی بدهکارند/ قاچاق دارویی 
در کشور کمتر از یک درصد است

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

به ازای هر 2۰ هزار و ۷۰۰ نفر در کشور، یک پزشک عمومی وجود دارد/ 
طرح پزشک خانواده باید سطوح یک، دو و سه خدمات بهداشتی را 

پوشش دهد

قائم مقام وزیر بهداشت پس از بازدید از بیمارستانهای شهرستان بروجرد:

خیرین سالمت در حوزه توسعه فضای حوزه سالمت شهرستان بروجرد 
کمک زیادی کردند/ هر گونه دریافت و پرداخت خارج از صندوق 

بیمارستانها، ممنوع است

معاون دفتر سالمت روانی، اجتماعی و سالمت روان وزارت بهداشت تشریح کرد:

غربالگری حدود ٤٠ هزار نفر از مردم زلزله زده کرمانشاه توسط تیم 
سالمت روان

رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت:

توجه به حوزه توانبخشی، موجب کاهش هزینه های سالمت می 
شود/ وجود ۵2 شرکت دانش بنیان صادراتی در کشور

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی مطرح کرد:

لزوم ایجاد مراکز تحقیقاتی و رشته های مشترک بین دانشگاه های 
علوم پزشکی و فنی مهندسی در حوزه توانبخشی

معاون درمان وزارت بهداشت:

آیین نامه مراکز جامع توانبخشی تدوین شده و آماده ابالغ است/ 
توانبخشی، پیشگیری است

معاون اجتماعی وزارت بهداشت خبر داد:

تا سال 2۰۵۰ میالدی بیش از 3۰ درصد جمعیت ایران سالمند هستند

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

گروه های پرخطر واکسیناسیون آنفلوآنزای فصلی را جدی بگیرند/ 
تکذیب شایعه فوت یک نفر بر اثر واکسیناسیون

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

ساالنه ٣٥٠٠ نفر در کشور شرایط اهداء عضو دارند

دبیر شورای عالی بیمه سالمت کشور:

پرداخت دوکا )2K( به تمام پزشکان متخصص در همه رشته ها با قوت 
ادامه دارد

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد:

بدهی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی بیمه های تجاری به وزارت بهداشت از محل 
دریافتی بیمه شخص ثالث

در نشست بررسی مشکالت کودکان ناشنوا مطرح شد:

2۰ میلیارد تومان از اعتبارات خرید کاشت حلزون، تحقق نیافته است/ 
ناشنوایی تنها معلولیتی که درمان دارد

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد:

دانشگاههای علوم پزشکی کشور با ماموریت گرایی می توانند در سطح 
بین المللی بدرخشند

معاون فنی و عملیاتی سازمان اورژانس کشور در مراسم رونمایی از نرم افزار اورژانس:

نرم افزار اورژانس ١١٥ به ارتقای کیفیت خدمات و کاهش زمان رساندن 
بيمار به بیمارستان كمك مي كند

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت:

چاقی هم خود بیماری است، هم عامل چند بیماری است/ چاقِی زنان 
ایرانی دو برابر مردان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد:

تشکیل کمیته حمایت از طرح تحول سالمت در مجلس/افزایش بودجه 
بیمه و بازگشت اعتبار پزشک خانواده

سخنگوی سازمان غذا و دارو خبرداد:

اقدام مشترک وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام 
پزشکی در ساماندهی تبلیغات حوزه سالمت
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سرپرست امور بین الملل سازمان غذا و دارو خبر داد:

اذعان نماینده سازمان جهانی بهداشت به موفقیت ایران به عنوان تنها 
کشور در اجرای نشانگر های رنگی تغذیه ای

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت در مراسم امضاي تفاهم نامه بین وزارت 
بهداشت و اتاق بازرگاني:

استقالل و رشد اقتصادی کشور در گروی تقویت شرکت های دانش 
بنیان است

وزیر بهداشت در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی:

افتخار می کنیم که در جمهوری اسالمی به علم و تولید علم توجه می شود

وزير بهداشت:

در حوزه پژوهش های بومی موفق نیستیم/ مجلس به بودجه حوزه 
پژوهش توجه كند/ بيشتر از آن كه فكر كنيم، مي دويم

دیدار وزیر بهداشت با خانواده شهید تهرانی مقدم/ تقدیر همسر شهید 
تهرانی مقدم از طرح تحول سالمت

پس از چهار سال تالش مستمر:

تاسیس کرسی تاریخ طب سنتی ایران در یونسکو تصویب شد

وزیر بهداشت در حاشیه چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی:

مردم، جهادی هستند، مشکل در بین مسئوالن است

رئیس سازمان غذا و دارو در جمع اعضای سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی:

سیاست محوری و اولویت سازمان غذا و دارو، حمایت از تولید داخل و 
نظام دارویی ژنریک است

رئیس سامانه بهداشت ۱9۰ خبر داد:

کشف و معدوم سازی بیش از 2۰ تن مواد غذایی فاسد، تاربخ مصرف 
گذشته و غیر قابل مصرف

با حضور وزیر بهداشت و معاون علمی و فنآوری رئیس جمهور

اولین پروژه ملي و منطقه اي ايرانوم )پايگاه اطالعاتي جامع ژنتيک 
اقوام ايراني( افتتاح شد

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت در مراسم افتتاح ايرانوم:

تا ٥ سال آینده بايد بتوانيم ١٠ هزار معلول را در كشور درمان كنيم

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت:

9۰ درصد مردم ایران تحرک کافی ندارند

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت:

ایجاد زمینه های سرمایه گذاری در حوزه تجهیزات پزشکی در کشور آلمان

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد:

ضرورت ایجاد تشکیالت جدید برای ایجاد بیمارستان های نوساز

سخنگوی وزارت بهداشت:

ادعای قصور پزشکی در مورد درمان یکی از مقامات سیاسی که در 

شبکه های اجتماعی منتشر شده، غیر مسئوالنه و خالف است

مشاور وزیر بهداشت در جمع پزشکان شبکه بهداشت و درمان گنبد کاووس تاکید کرد:

لزوم یادگیری اصول حفظ سالمتی در طب ایرانی توسط دست اندرکاران 
حوزه سالمت

توسط شورای هماهنگی فعالیت های قرآن و عترت در دانشگاه ها صورت گرفت

قدردانی از وزارت بهداشت برای میزبانی شایسته جشنواره ملی قرآن 
دانشگاهیان

وزیر بهداشت:

پزشک خانواده و نظام ارجاع، ابزار ارتقای شاخص های سالمت است

معاون اجتماعی وزارت بهداشت خبر داد:

اجالس ساالنه جوامع ایمن ایران با رویکرد کاهش حوادث و سوانح 
و ارتقای عادالنه ایمنی شهروندان برگزار می شود/ ضرورت افزایش 

مشارکت مردم، دستگاه های اجرایی، اصناف و سازمان های مردم نهاد 
در ایمنی جامعه

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت:

کاهش 2۵ درصدی کم خونی و کمبود آهن در دختران بالغ با مکمل 
یاری آهن

وزیر بهداشت پس از تماشای تئاتر “ آبی مایل به صورتی”:

امیدواریم وزارت بهداشت بتواند مسیر تولید آثار هنری در حوزه 
پزشکی و روانپزشکی را تسهیل کند

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسالمی:

اگر دولت به پزشک خانواده اعتقاد دارد چرا بودجه آن را کاهش داده 
است؟/ مردم از طرح تحول سالمت راضی هستند

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:

در حال حاضر ۱4۰ هزار نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان کمبود 
داریم

معاون اجتماعی وزارت بهداشت در نشست هم اندیشی کسب و کارهای نوپای حوزه 
سالمت در وزارت بهداشت :

به دنبال تضمین امنیت اطالعات و حریم خصوصی مردم و امنیت 
حرفه ای هستیم

دکتر ایازی، معاون اجتماعی وزارت بهداشت در اجالس ساالنه جوامع ایمن ایران:

تاکید سند ۱4۰4 بر لزوم توجه به شبکه جامعه ایمن

وزیر بهداشت در مراسم افتتاح طرح های صنعتی و دارویی استان البرز:

هر سال 2۰ قلم داروی جدید روانه بازار شد

وزيربهداشت در اجالس ساالنه جوامع ايمن ايران:

هزينه هاي خسارات جاني و مالي تصادفات معادل ٨ درصد توليد 
ناخالص ملي/ مرگ ساالنه 3 هزار نفر بر اثر سوانح سوختگي
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جذب سرباز هیات علمی 
در وزارت بهداشت، 

 درمان و آموزش پزشکی 

بــه گــزارش وبــدا، در جلســه کمیســیون 
وزارت  علمــی  هیــات  ســرباز  جــذب 
بهداشــت، درمان وآمــوزش پزشــکی در 
معاونــت آموزشــی ایــن وزارتخانــه مقــرر 
ــات  ــای هی ــر از اعض ــداد ۵۰ نف ــد، تع ش
هــای  اولویــت  براســاس  کــه  علمــی 
آموزشــی مورد نیاز دانشــگاههای علوم 
ــگاههای  ــر دانش ــد ب ــا تاکی ــکی و ب پزش
انــد،  شــده  انتخــاب  برخــوردار  کمتــر 
کل  ســتاد  بــه  نهایــی  تائیــد  بــرای 
بــر  شــوند.  معرفــی  مســلح  نیروهــای 
ــال  ــدای س ــزارش، از ابت گ ــن  ــاس ای اس
از دویســت  بیــش  تــا مهرمــاه  جــاری 
دانشــگاههای  ســوی  از  نیــاز  اعــام 
ــز  ــه مرک کشــور ب ــوم پزشــکی سراســر  عل
بهداشــت  وزارت  علمــی  هیــات  امــور 
ارســال شــده اســت.  بدیهــی اســت، 
صــدور احــکام افــراد انتخــاب شــده بعد 
از موافقــت ســتاد کل نیروهــای مســلح 
انجــام خواهــد شــد و چنانچــه مــواردی 
مــورد تائیــد قــرار نگیــرد، افــراد مکلــف 
بــه معرفــی خــود به ســتاد کل نیروهای 
مســلح جهــت گذرانــدن خدمــت نظــام 

وظیفــه خواهنــد بــود

وزیر بهداشت: 
ایجاد مشــکل برای یکی از مهم ترین طرح های اجتماعی دولت

 باعدم پرداخت به موقع مطالبات

گـــزارش وبـــدا، دکتـــر ســـید حســـن هاشـــمی در حاشـــیه مراســـم امضـــاي تفاهـــم نامـــه بیـــن وزارت بهداشـــت و اتـــاق بازرگانـــي بـــا بیـــان ایـــن  بـــه 
کار هســـتند، افـــزود: البتـــه از ســـوی دیگـــر بدهـــکار هـــم هســـتیم زیـــرا دارو، تجهیـــزات  کـــه بیمارســـتان هـــای مـــا بســـیار زیـــاد از بیمـــه هـــا طلـــب 
کـــه ســـازمان برنامـــه و  گـــر اعتباراتـــی را  کنیـــم. وزیـــر بهداشـــت در ادامـــه افـــزود: ا کـــه پـــول آن را پرداخـــت  وخدمـــت خریـــده ایـــم و در اختیـــار مـــردم قـــرار داده ایـــم و الزم اســـت 
کـــرده اســـت، بـــه موقـــع تامیـــن شـــده و در اختیـــار مـــا و بیمـــه هـــا قـــرار بگیـــرد، دیگـــر مشـــکل و یـــا بدهـــی نخواهیـــم  کشـــور بـــرای حـــوزه ســـامت در ســـال ۹۶ پیـــش بینـــی  بودجـــه 
کـــه ایـــن ســـازمان، حـــق بیمـــه  داشـــت زیـــرا بدهـــی هـــا بـــه موقـــع پرداخـــت خواهـــد شـــد. دکتـــر هاشـــمی بـــا انتقـــاد از بـــد عهـــدی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی، افـــزود: بـــه رغـــم ایـــن 
کـــه بـــرای ارائـــه  کـــرده اســـت ولـــی همچنـــان بـــه بخـــش خصوصـــی و بیمارســـتان هـــای وزارت بهداشـــت بدهـــکار اســـت  کـــه بالـــغ بـــر ۶ هـــزار میلیـــارد تومـــان اســـت را دریافـــت 
کـــه منابـــع در  کـــه در دو مـــاه باقیمانـــده از ســـال ۹۶ تمهیداتـــی فراهـــم شـــود  کـــرد  کـــرده اســـت.وزیر بهداشـــت ابـــراز امیـــدواری  کـــز درمانـــی مشـــکل جـــدی ایجـــاد  خدمـــات در مرا
کارکنـــان رفـــع شـــود.  گرفتـــاری هـــای شـــرکت هـــای دارویـــی و تجهیـــزات پزشـــکی، پرســـنل و  کـــه ایـــن مـــوارد تکـــرار نشـــود و مشـــکات و  ســـال ۹۷ بـــه نحـــوی تضمیـــن شـــود 
گفـــت: ایـــن موضـــوع بیشـــتر فرافکنـــی اســـت زیـــرا  کننـــد نیـــز  کـــه برخـــی از دانشـــگاه هـــا پرداخـــت هـــا را در محلـــی غیـــر الزم هزینـــه مـــی  دکتـــر هاشـــمی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال 
گـــزارش هـــا زیـــاده روی  گاهـــی نیـــز در نظـــارت هـــا و  کشـــور ســـازمان بازرســـی و دیـــوان محاســـبات وجـــود دارد و تمـــام اقدامـــات مالـــی حـــوزه ســـامت زیـــر ذره بیـــن اســـت و  در 
کـــه بایـــد پرداخـــت  کـــه خدمتـــی خریـــده شـــده و قیمتـــی هـــم بـــرای آن خدمـــت تعریـــف شـــده اســـت  هـــم مـــی شـــود. وزیـــر بهداشـــت در ادامـــه افـــزود: اصـــل موضـــوع ایـــن اســـت 
ـــا تعویـــق پرداخـــت  گفـــت: ب ـــان  ـــر هاشـــمی در پای ـــه تعویـــق مـــی افتـــد. دکت ـــان ب ـــه ایـــن بدهـــی همچن ک ـــی خدمـــت دریافـــت شـــده و معـــادل آن بدهـــکار مـــی شـــوید  شـــود ول
کـــه همـــان طـــرح تحـــول نظـــام ســـامت اســـت و بـــرای اقشـــار آســـیب پذیـــر جامعـــه موثـــر بـــوده، دچـــار اشـــکال شـــده اســـت. بدهی هـــا، یکـــی از مهـــم تریـــن طـــرح هـــای اجتماعـــی 
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پایدار در حوزه سالمت است

ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه یکــی 
گفــت:  از چالش هــای بودجــه ســال ۹۷ تعییــن منابــع درآمــدی نظــام ســامت اســت، 
منابــع وزارت بهداشــت بایــد قطعــی و پایــدار باشــد تــا خدمــات در حــوزه بهداشــتی- 

درمانــی مناســب بــه مــردم ارائــه شــود.
گــزارش وبــدا، بــه نقــل از ایســنا علی اصغــر یوســف نژاد بــا اشــاره بــه تخصیــص نیافتــن منابــع طــرح تحــول ســامت،  بــه 
افــزود: در ســال ۹۶ منابــع در نظــر گرفتــه بــه میــزان واقعــی بــه وزارت بهداشــت تخصیــص پیــدا نکــرد، همچنیــن منابــع 
پایــدار و اطمینــان بخشــی وجــود نداشــت، بــه همیــن دلیــل کمیســیون تلفیــق در بررســی الیحــه بودجــه ۹۷ نســبت بــه 

تامیــن اعتبــار الزم در بخــش ســامت نــگاه ویــژه ای خواهــد داشــت.
وی محوریــت اصلــی بودجــه ســال ۹۷ بعــد از اشــتغال را ســامت دانســت و افــزود: قانونگــذار ســال گذشــته منابــع خوبــی 
گرفــت امــا بخشــی از آن محقــق نشــد، امیدواریــم در بودجــه ۹۷ کمیســیون های تخصصــی و  در حــوزه ســامت در نظــر 
تلفیــق نســبت بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــند و منابــع اطمینــان بخــش، واقــع بینانــه و قابــل تحقــق بــه وزارت 

بهداشــت تخصیــص دهنــد.
ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس تاکیــد کــرد: در حوزه ســامت، منابع نبایــد احتمالی باشــد وقتی هزینه ها 
قطعی هســتند، اما منابع احتمالی، بدون تردید مشــکاتی به وجود می آید، امیدوارم در کمیســیون بهداشــت و تلفیق 
بــه ایــن موضــوع توجــه ویــژه ای شــود، البتــه کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس همیشــه حساســیت خاصــی نســبت 

بــه وزارت بهداشــت دارنــد و اقدامــات خوبــی انجــام داده اند.
گیــری قطعــی در مــورد بودجــه ۹۷ در کمیســیون تلفیــق و صحــن علنــی مجلــس  وی ادامــه داد: بــه هــر حــال تصمیــم 
کنــد و پیشــنهاد بدهــد البتــه بــه  صــورت می گیــرد و هــر نماینــده ای بــه اعتبــار موقعیتــش می توانــد از نظــرات خــود دفــاع 

نظــر مــن فضــای عمومــی خوبــی بــرای دفــاع از حــوزه ســامت در مجلــس شــورای اســامی وجــود دارد.
گیری هــا در  ــا بیــان اینکــه بخــش موثــر بودجــه ۹۷ در حــوزه ســامت دیــده شــده و خوشــبختانه جهــت  یوســف نژاد ب
مجلــس شــورای اســامی نســبت بــه حــوزه ســامت مثبت اســت، عنــوان کرد: باید بــه این نکته توجه داشــت کــه وزارت 
بهداشــت بــرای خدمــت رســانی خــوب و موثــر بــه مــردم در حــوزه ســامت نیــاز بــه منابــع قابل تحقــق و واقــع بینانــه دارد.
ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس شــورای اســامی یــادآور شــد: در الیحــه بودجــه ۹۷ منابــع خوبــی از بخش 
گرفتــه شــده اســت، امــا بایــد  هدفمنــدی یارانــه هــا، تبصــره ۱۴ و ۱۸ و منابــع مشــارکتی بــرای وزارت بهداشــت در نظــر 

کــه در نهایــت خروجــی کمیســیون تلفیــق در زمینــه بودجــه وزارت بهداشــت چــه خواهــد شــد. منتظــر مانــد و دیــد 
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